
ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ *13

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเปรียบเทยีบพนัธุ์ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลรักษาแปลงขา้วโพด 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเกบ็เกี่ยวและวิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยว 1
ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิตขา้วโพดเล้ียง

สัตว์

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน,

ประมง,ตรวจบัญชี

สหกรณ์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ งาว  จงัหวดั ล าปาง ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

สนง.เกษตรอ าเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ,

สหกรณ์,ตรวจบัญชี

สหกรณ์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 16 ธ.ค.59-30ม.ีค.60

1

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 9 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว, 

สถานีพฒันาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว,์กรม

ฝนหลวงและการบิน

เกษตร, ศูนย์วิจัยฯ

,สหกรณ์,ตรวจบัญชี

สหกรณ์,ชลประทาน

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชมุชน อ าเภองาว 2 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรจงัหวัด

,  

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชมุชน อ าเภองาว 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรจงัหวัด

,  

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 19-Dec 06-Mar 10-Jul สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 36 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร 20 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ตรวจบัญชีสหกรณ์

,ประมง, ชลประทาน

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

,ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว, 

สถานีพฒันาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว,์ 

ชลประทาน, 

ศูนย์วิจัยฯ,เกษตร

และสหกร์,สหกรณ์,

ตรวจบัญชีสหกรณ์, 

เศรษฐกิจการเกษตร

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้าน

การวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

1 คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั บ. โกลคอนด้า เอเชยี จ ากดัทดสอบ

พนัธุ์ขา้วโพด

1 เร่ือง

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร 1 คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

 16 ธ.ค.59-30มี.ค.60

 16 ธ.ค.59-30มี.ค.60
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.

 ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย 26-Jan 09-Mar 26-May

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา))

      1) วิชาการการจดัวิเคราะหดิ์นและการใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะห์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

      2) วิชาการปลูกและดูแลขา้วโพดเล้ียงสัตว์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

      3) วิชา การท าน้ าหมกัและใชส้ารชวีภณัฑ์ในการควบคุมปอ้งกนัโรค 1 / 50 คร้ัง/ราย

      4) วิชาวิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยวขา้วโพดเล้ียงสัตว์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรผสมผสาน 1 / 50 คร้ัง/ราย 09-Mar

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บญัชต้ีนทนุอาชพี องค์กรเกษตรกร การใชน้้ า

อยา่งรู้คุณค่า (ระบวุิชา)

 1) วิชาบญัชคีรัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ขอ้ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/ราย ปศุสัตว,์เกษตรและ

สหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ปน็ทางการ 3/500 คร้ัง/ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกจิกรรม

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

26-Jan

26-May

สนง.เกษตรอ าเภอ,

 สถานพีฒันาที่ดิน,

 สหกรณ์,ตรวจ

บญัชสีหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน,ศูนย์

เมล็ดพนัธุ์ขา้ว
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *2 สนง.กษอ.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน *2 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชี
วภิณัฑ์

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบ่อ

ซีเมนต์

1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ
ลดต้นทุนการผลิต

1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้ว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน,ประมง,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์
เมล็ดพันธุข์้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์ ศูนย์วจิัยฯ
,สหกรณ์,ตรวจบัญชี
สหกรณ์
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 
ศพก.

9 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์กรมฝน

หลวงและการบนิเกษตร, 

ศูนย์วิจัยฯ,สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์ ศจช. 1 ศูนย์ สนง.กษอ

    - ศูนย์ ศดปช. 1 ศูนย์ สนง.กษอ

    - ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สนง.กษอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง *30 *28 *17 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 40 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 30 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน

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

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย *27 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน,

 ศูนย์วิจัยฯ,เกษตรและสหกร์

,สหกรณ์,ตรวจบญัชีสหกรณ์, 

เศรษฐกจิการเกษตร

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ

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

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

  4.5.4 อื่นๆ
 .....................................................
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย *12 *9 *9 สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, 
สหกรณ์,ตรวจบัญชี

สหกรณ์,ประมง, 
ชลประทาน,ศูนย์เมล็ด
พันธุข์้าว

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1/50 คร้ัง/ราย พด.

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุท์ี่ดี 1/50 คร้ัง/ราย ศูนย์ข้าว/สนง.กษอ.

 3) วชิา การควบคุมศัตรูพืชโดยวธิผีสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรผสมผสาน

1/50 คร้ัง/ราย *12

*9
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

 1) วชิา บัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วชิา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย สปก.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
 )

3/151 คร้ัง/ราย ปศุสัตว/์เกษตรและ
สหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 1/65 คร้ัง/ราย ศูนย์เพาะเล้ียงเนื้อเยือ่
ล าพูน

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

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
 ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................

*9
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเสริมงาม   จังหวัดล าปาง  ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 5-10 . สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 ปรับปรุงศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองพนัธุ์ถั่วลิสง(การคัด

เมล็ด)

1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

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

    - ฐานเรียนรู้  การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์

ดิน

1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค

    - ฐานเรียนรู้  การเล้ียงปลา กบในกระชัง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.การลด

ต้นทนุการผลิตถั่วลิสง

9 เร่ือง 20ธ.ค.-10 เม.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น,ประมง

,ตรวจบัญชีสหกรณ์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

สนง.เกษตรอ าเภอ

,สถานีพฒันาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ,

สหกรณ์,ตรวจบญัชี

สหกรณ์

10

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

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

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น,ประมง

,ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์ สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์า้ว, สถานี

พฒันาทีดิ่น, ประมง, ปศุ

สัตว์,กรมฝนหลวงและการ

บนิเกษตร, ศูนยว์จิยัฯ

,สหกรณ์,ตรวจบญัชสีหกรณ์

,ชลประทาน

    - ศูนย์เศรษฐกิจพอเพยีง ม.10 ต.ทุง่งาม 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 7 16 16 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 100 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 27 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์า้ว, สถานี

พฒันาทีดิ่น, ประมง, ปศุ

สัตว์, ชลประทาน, 

ศูนยว์จิยัฯ,เกษตรและสหกร์

,สหกรณ์,ตรวจบญัชสีหกรณ์

, เศรษฐกจิการเกษตร

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

2 คร้ัง โรงเรียนบา้นสบแม่ท า

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 ถ่ายทอดความรู้ 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

12

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

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

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 , คร้ัง/ราย 26 23 25 สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพฒันาทีดิ่น, 

สหกรณ์,ตรวจบญัชี

สหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน,ศูนย์เมล็ด

พนัธุ์ข้าว

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาเร่ืองการใช้สารปรับปรุงดิน 1/50 , คร้ัง/ราย สถานีพฒันาทีดิ่น

 2) วิชาการจัดการศัตรูพชื(สารชีวภณัฑ์) 1/50 , คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพยีง

1/50 , คร้ัง/ราย 23 สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 , คร้ัง/ราย สนง. ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 , คร้ัง/ราย สนง.ชลประทาน

25

26
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/ราย ปศุสัตว,์เกษตรและ

สหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

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

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

.. 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

..

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

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

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

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง   ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

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

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุย๋หมัก 1 ฐาน สถานพีฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไส้เดือน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การผลิตและใช้สารชีว

ภณัฑ์

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้                      

       เร่ือง  การลดต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพันธุข์้าว, 

 สนง.เกษตรอ าเภอ,

 สถานีพัฒนาทีดิ่น,

ประมง,ตรวจบัญชี

สหกรณ์

 25 พ.ย-30 ธ.ค.

 25 พ.ย-30 ธ.ค.

 25 พ.ย-30 ธ.ค.

 25 พ.ย-30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 25 พ.ย-30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 9 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว, 

สถานพีฒันาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว์,กรม

ฝนหลวงและการบนิ

เกษตร, ศูนยว์จิยัฯ

,สหกรณ์,ตรวจบญัชี

สหกรณ์,ชลประทาน

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนบา้นม้าเหนือ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลใหม่พฒันา 1 ศูนย์ ศูนยว์จิยัขา้ว

    - ศูนย์ศูนย์จัการดินปุย๋ชุมชนใหม่พฒันา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนบา้นนาเวียง 1 ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 15 15 12 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

ทกุวันที ่25 ของเดือน

 25 พ.ย-30 ธ.ค.

 1 มค-28 กพ

 1 มค-28 กพ

 1 มค-28 กพ

 1 มค-28 กพ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 25 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ตรวจบัญชีสหกรณ์

,ประมง, ชลประทาน

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 คร้ัง/ราย 14 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว, 

สถานพีฒันาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว์, 

ชลประทาน, 

ศูนยว์จิยัฯ,เกษตร

และสหกร์,สหกรณ์,

ตรวจบญัชสีหกรณ์, 

เศรษฐกจิการเกษตร

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

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

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

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 คร้ัง/ราย 17 22 16

 5.1.1 หลักสูตรหลัก

 1) วิชาการเตรียมดินและการวิเคราะหดิ์น  1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้เมล็ดพนัธุ์ดีและการใช้ปุย๋ตาม     

           ค่าวิเคราะหดิ์น

 1/50 คร้ัง/ราย

 3) วิชาการท าและใช้ปุย๋หมักชีวภาพ  1/50 คร้ัง/ราย

 4) วิชาการผลิตและการใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม่า  1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย 22

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

, สถานีพฒันาทีดิ่น

, สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน,ศูนย์

เมล็ดพนัธุ์ข้าว

16

17
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 2 / 81 คร้ัง/ราย ปศุสัตว,์เกษตรและ

สหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ 50 ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

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

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

         ชื่อกิจกรรม

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

สนง.เกษตรอ าเภอ

, สถานีพฒันาทีดิ่น

, สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน,ศูนย์

เมล็ดพนัธุ์ข้าว

17
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว,์

 ,สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์, ศูนย์

เมล็ดพันธุข์้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกไผ่เพือ่การค้า 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสุกรฟาร์ม 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ประดู่หางด า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงแกะเนื้อ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกข้าวนาโยน/

ข้าวอินทรีย์

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วิจัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลานลิ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ควายไทย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกไม้ผลอินทรีย์ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงกวาง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การปลูก

ไผ่เพือ่การค้า

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,

 สถานีพัฒนาที่ดิน

,ประมง,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์
   15 ก.พ.59 - 30 ก.ย.60
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 9 เร่ือง

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้ว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์,

กรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร, 

ศูนยว์ิจยัฯ,สหกรณ์,

ตรวจบัญชีสหกรณ์

,ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอแจห้ม่ 2 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน อ าเภอแจห้ม่ 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง *16 *8 *12 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

22
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 20 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ตรวจบัญชีสหกรณ์

,ประมง, 

ชลประทาน

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *27 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้ว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์, 

ชลประทาน, 

ศูนยว์ิจยัฯ,เกษตร

และสหกร์,สหกรณ์,

ตรวจบัญชีสหกรณ์, 

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกับสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 

ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี   ราช

มงคลสกลนคร

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี   ราช

มงคลสกลนคร

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลสกลนคร

1 คร้ัง

  4.5.3 ฝึกงานของนกัศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี   ราชมงคลสกลนคร

1 คร้ัง

  4.5.4 การฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดความรู้

 4.6 คลินกิเกษตร 1 คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล

ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย *12 *16 *17

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การปลูกและดูแลไผ่ 1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การขยายพันธุไ์ผ่ 1/50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การสร้างมูลค่าไผ่ 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย *16

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

(ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย

 2) การเล้ียงแกะเนื้อ 1/50 คร้ัง/ราย

*17

*12

สนง.เกษตรอ าเภอ,

 สถานีพัฒนาที่ดิน,

 สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน,ศูนย์

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 3) การเล้ียงไก่ประดู่หางด า 1/50 คร้ัง/ราย

 4) การเล้ียงสุกรฟาร์ม 1/50 คร้ัง/ราย

 5) การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์ 1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/ราย ปศุสัตว,์เกษตร

และสหกรณ์5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ 300 ราย

6. การสนบัสนนุเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

 ชื่อกิจกรรม ............

*17

สนง.เกษตรอ าเภอ,

 สถานีพัฒนาที่ดิน,

 สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน,ศูนย์

เมล็ดพันธุข์้าว
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอแม่ทะ จงัหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การหยุดเผาวัสดุทางการเกษตร 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ตรวจบัญชีสหกรณ์

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

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

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

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

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

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง

   15 ก.ค.59 - 30 ก.ย.60

ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์้าว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน,ประมง,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 9 เร่ือง

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์กรมฝน

หลวงและการบนิเกษตร, 

ศูนย์วิจัยฯ,สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,ชลประทาน
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอแม่ทะ 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง *19 *6 *10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *25 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน,

 ศูนย์วิจัยฯ,เกษตรและสหกร์

,สหกรณ์,ตรวจบญัชีสหกรณ์, 

เศรษฐกจิการเกษตร
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี  

ราชมงคลล้านนา ล าปาง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั 2 คร้ัง มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี  

ราชมงคลล้านนา ล าปาง

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

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

  4.5.4 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง *23 สถานที่ เทศบาลปา่ตนั -นา

ครัว

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย *26 *9 *26

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูข้าว 1/50 คร้ัง/ราย *26

สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน, สหกรณ์

,ตรวจบัญชีสหกรณ์,ประมง,

 ชลประทาน,ศูนยเ์มล็ด

พนัธุข์้าว
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2) วิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 1/50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว 1/50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การปลูกพืชใช้น้ าน้อย 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย *26

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/ราย ปศุสัตว,์เกษตรและสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................

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

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

ชื่อกจิกรรม ....................................................

*9

*26

สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน, สหกรณ์

,ตรวจบัญชีสหกรณ์,ประมง,

 ชลประทาน,ศูนยเ์มล็ด

พนัธุข์้าว
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่พริก จังหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-9  สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *6-9 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 6 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานพีัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกและดูแลรักษาขา้ว 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนย์วิจัย

ข้าว,   สถานพีัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปและบรรจภุัณฑ์ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน

การผลิตขา้ว

1 เร่ือง

   15 ก.ค.59 - 30 ก.ย.60

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, สถานพีัฒนา

ที่ดิน,ประมง,ตรวจบญัชี

สหกรณ์

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 9 เร่ือง

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยเ์มล็ด

พันธุข์้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว,์กรมฝนหลวง

และการบินเกษตร, ศูนยว์จิัยฯ

,สหกรณ์,ตรวจบัญชีสหกรณ์

,ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์ 3 ศูนย์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลแม่ปุ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลผาปัง

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงไร่นภาอ าไพพร

(ตูบค า) ต าบลพระบาทวังตวง

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง *23 *16 *12 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง *22 *15 *11 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,ตรวจบญัชี

สหกรณ์,ประมง, ชลประทาน

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *6 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยเ์มล็ด

พันธุข์้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน, 

ศูนยว์จิัยฯ,เกษตรและสหกร์

,สหกรณ์,ตรวจบัญชีสหกรณ์, 

เศรษฐกิจการเกษตร

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน

รัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั

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

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

  4.5.4 การฝึกอบรมเพื่อถา่ยทอดความรู้
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง * สถานที ่เทศบาลต าบลแม่พริก

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย *25 *15 *17

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ก าจดัศัตรูขา้ว 1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน 1/50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การแปรรูปและบรรจภุัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตขา้ว

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร

เกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/ราย ปศุสัตว์,เกษตรและสหกรณ์

สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน, สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

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

 6.3 โครงการยกระดับศักยภาพหมูบ่้านเพื่อ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

ชื่อกจิกรรม โครงการปรับปรุงกอ่สร้างที่เกบ็วัสดุทาง

การเกษตร

250000 บาท
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.แมเ่มาะ.......................................จังหวัด.ล าปาง.................... ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนนิการ

1 แผน 5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการ

ผลิตข้าว

1 ฐาน 25 พย. - 30 ธ.ค. ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว,สนง

เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ดพันธุดี์ 1 ฐาน 25 พย. - 30 ธ.ค. ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว,สนง

เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปและการ

พัฒนาผลิตภณัฑ์

1 ฐาน 25 พย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การปอ้งกันก าจดั

ศัตรูพืช

1 ฐาน 25 พย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ประมง 1 ฐาน 25 พย. - 30 ธ.ค. สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ 1 ฐาน 25 พย. - 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน 25 พย. - 30 ธ.ค. สนง.สปก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด

ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าว,

  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน,ประมง

,ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

9 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้ว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์,

กรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร, 

ศูนยว์ิจยัฯ,สหกรณ์,

ตรวจบัญชีสหกรณ์

,ชลประทาน
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ม

1ต าบลบา้นดง

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิตจพอเพียงชุมชน 

ม.7 ต าบลแม่เมาะ

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ ม.5 ต าบลสบปา้ด

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 7 16 12 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหนา้ 12 คร้ัง

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 30 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ตรวจบัญชีสหกรณ์

,ประมง, 

ชลประทาน

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 40 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/

ราย

19 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้ว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์, 

ชลประทาน, 

ศูนยว์ิจยัฯ,เกษตร

และสหกร์,สหกรณ์,

ตรวจบัญชีสหกรณ์, 

เศรษฐกจิการเกษตร

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกับสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน

 ฯลฯ

1 คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ

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

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

  4.5.3 ฝึกงานของ นกัศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภฏัล าปาง

1 คร้ัง

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/

ราย

18 15 3 สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพฒันาที่ดิน, 

สหกรณ์,ตรวจบญัชี

สหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน,ศูนยเ์มล็ด

พนัธุข์า้ว
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการลดต้นทุนการผลิตข้าว 1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ,พด.

 2) วิชาการผลิตเมล็ดพันธุดี์ 1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์า้ว

3) วิชาการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการปอ้งกันก าจดัศัตรูพืช 1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/

ราย

1)วิชาการเล้ียงสัตว์ 1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ,ปสุ

สัตว์

2)วิชาการประมง 1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

,ประมง

3) วิชาการจดัการดินปุย๋ 1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

,พฒันาที่ดิน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/

ราย

ปศุสัตว,์เกษตร

และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. 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 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก น้ าหมักชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ชลประทาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การหยุดเผาวัสดุทางการเกษตร 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ราชมงคลล้านนา

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไส้เดือน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ส านักงานเกษตรจงัหวัด

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง นาข้าวระบบน้ าหยด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ตรวจบัญชสีหกรณ์

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

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการ

ผลิตสัปรด
1 เร่ือง

   15 ก.ค.59 - 30 ก.ย.60

ศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้ว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน,ประมง,ตรวจ

บัญชสีหกรณ์

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 9 เร่ือง

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด

พันธุข์้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์กรมฝน

หลวงและการบินเกษตร, 

ศูนย์วิจัยฯ,สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอเมือง 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน อ าเภอเมือง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง *29 *8 *19 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 40 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,ตรวจ

บัญชสีหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

พันธุข์้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน,

 ศูนย์วิจัยฯ,เกษตรและสหกร์
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/

เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
2 คร้ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  

ราชมงคลล้านนา ล าปาง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ล าปาง เร่ือง ระบบน้ าหยดแรงดันต่ าพร้อมชุด

ผสมปุย๋+ฮอรโมนต่างๆ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  

ราชมงคลล้านนา ล าปาง

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

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

  4.5.4 การฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดความรู้

 4.6 คลินิกเกษตร
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ

เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน

เกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย *25 *16 *18 สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน, สหกรณ์

,ตรวจบัญชสีหกรณ์,ประมง,

 ชลประทาน,ศูนยเ์มล็ด

พันธุข์า้ว,ศูนยว์ิจยั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ

วิชา))

 1) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรจงัหวัด
 2) วิชา การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรจงัหวัด
 3) วิชา การแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตสัปรด 1/50 คร้ัง/ราย ราชมงคลล้านนา

 4) วิชา การปลูกพืชใช้น้ าน้อย 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรจงัหวัด

 2)วิชาเกษตรผสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรจงัหวัด

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร

เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจบัญชี ธกส

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย ชลประทาน
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/ราย ปศุสัตว์,เกษตรและสหกรณ์

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่

กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว

ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพชื การท าปุย๋หมัก

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบอ่

ซีเมนต์

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงกบในบอ่ซีเมนต์ 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมูปา่ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การอนุบาลพนัธุ์คร่ัง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผักปลอดสารพษิ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ สบปราบ จังหวัด ล าปาง ประจ าปงีบประมาณ 2560

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด

ต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพันธุข์้าว,  

สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น,

ประมง,ตรวจบัญชี

สหกรณ์

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 9 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์า้ว, สถานี

พฒันาทีดิ่น, ประมง, ปศุ

สัตว์,กรมฝนหลวงและ

การบนิเกษตร, 

ศูนยว์จิยัฯ,สหกรณ์,

ตรวจบญัชสีหกรณ์

,ชลประทาน

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลแม่กัวะ 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลแม่กัวะ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเ์มล็ดพันธุข์้าวล าปาง

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง *23 *9 *12 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ตรวจบัญชีสหกรณ์,

ประมง, ชลประทาน

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 21 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์า้ว, สถานี

พฒันาทีดิ่น, ประมง, ปศุ

สัตว์, ชลประทาน, 

ศูนยว์จิยัฯ,เกษตรและส

หกร์,สหกรณ์,ตรวจบญัชี

สหกรณ์, เศรษฐกจิ

การเกษตร

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 

ฯลฯ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

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

  4.5.4 อื่นๆ จัดท าแปลงทดลองการจัดการ

ดินปุย๋

 4.6 คลินิกเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย *27 *17 *19

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพยีง/เกษตรผสมผสาน

1 / 50 คร้ัง/ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

สหกรณ์,ตรวจบัญชี

สหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน,ศูนยเ์มล็ด

พันธุข์้าว
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/ราย ปศุสัตว,์เกษตรและ

สหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

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

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

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

* หมายถึงก าหนดวันทีจ่ัดอบรมชัดเจน

สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

สหกรณ์,ตรวจบัญชี

สหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน,ศูนยเ์มล็ด

พันธุข์้าว

53

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *5-10 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน *5-10 สนง.เกษตร

อ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลียงไส้เดือนดิน
....

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ม.ราชภฎัล าปาง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงโคเนื้อ....... 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์

จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาในบ่อ

ดิน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมง

จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ยหมัก สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สาร
ชีวภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตร

อ าเภอ

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
ลดต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์เมล็ดพนัธุ์

ข้าว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, 

สถานพีฒันา

ที่ดิน,ประมง

,ตรวจบญัชี

สหกรณ์

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า 
ศพก.

9 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์เมล็ดพันธุ์

ข้าว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์,

กรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร, 

ศูนย์วิจัยฯ

,สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์

,ชลประทาน
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลปง
ยางคก

1 ศูนย์

25 ธ.ค.59- 30 ม.ค.60

สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนสหกรณ์การเกษตร 1 ศูนย์

25 ธ.ค.59- 30 ม.ค.60

ศูนย์เมล็ดพนัธุ์

ข้าว,สหกรณ์

การเกษตรหา้ง

ฉัตร

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน.ต าบลปง
ยางคก

1 ศูนย์

25 ธ.ค.59- 30 ม.ค.60

สนง.เกษตร

อ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 15 21 15 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 48 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 60 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 60 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 25 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์เมล็ดพันธุ์

ข้าว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์, 

ชลประทาน, 

ศูนย์วิจัยฯ,

เกษตรและสหกร์

,สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์, 

เศรษฐกิจ

การเกษตร

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
 ฯลฯ

5 คร้ัง มหาวิทยาลัย.

ราชภฎัล าปาง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั.มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง

2 เร่ือง มหาวิทยาลัย.

ราชภฎัล าปาง

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

2 เร่ือง มหาวิทยาลัย.

ราชภฎัล าปาง

  4.5.4 อื่นๆ จดัท าแปลงทดลองการ
จดัการดินปุ๋ย

1 เร่ือง

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย 22 15 23

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑ์ 2 / 50 คร้ัง/ราย

สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน, 

สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน

,ศูนย์เมล็ดพนัธุ์

ข้าว
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

5)วิชา การจดัการดินปุ๋ย 2 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิ
พอเพียง/เกษตรผสมผสาน

3 / 137 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น                      

       -บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร                                
         
  -การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า

1 / 137 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 10 / 500 ราย ปศุสัตว/์เกษตร

และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 10 / 500 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) โครงการส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ , โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

หนว่ยงานสังกดั

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ์

* หมายถงึก าหนดวันที่จดัอบรมชัดเจน

สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน, 

สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน

,ศูนย์เมล็ดพนัธุ์
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอวังเหนือ จงัหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ประมง 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง พืชใช้น้ าน้อย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ตรวจบัญชีสหกรณ์

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตล าไย

1 เร่ือง ศูนยว์จิัยและพฒันาการ

เกษตร,  สนง.เกษตรอ าเภอ

, สถานีพฒันาที่ดิน,ประมง

,ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 9 เร่ือง

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์กรมฝน

หลวงและการบนิเกษตร, 

ศูนย์วิจัยฯ,สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอวังเหนือ 2 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง *18 *21 *6 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

   15 ก.ค.59 - 30 ก.ย.60
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *19 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน,

 ศูนย์วิจัยฯ,เกษตรและสหกร์

,สหกรณ์,ตรวจบญัชีสหกรณ์, 

เศรษฐกจิการเกษตร

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

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

  4.5.4 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย *31 *23 *17

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การตัดแต่งกิ่งล าไย 1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การป้องกนัก าจัดโรค 1/50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การชักการออกดอก 1/50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวิชา)

 1) วิชา การจัดท าบัญชีฟาร์ม 1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล าไย 1/50 คร้ัง/ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน, สหกรณ์,ตรวจ

บญัชีสหกรณ์,ประมง, 

ชลประทาน

63

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 2 / 51 คร้ัง/ราย ปศุสัตว,์เกษตรและสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................

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

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

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

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

ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 15 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 13 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 1-30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุนการ

ผลิต..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปรับปรุงดิน....... 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงไกพ่ันธุ์ไข.่.. 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมัก

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้าร

ชวีภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ เมืองปาน จงัหวดั ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2560

สนง.เกษตร

อ าเภอ,ศูนย์

เมล็ดพันธุ์ขา้ว, 

สถานีพัฒนา

ทีดิ่น, ประมง, 

ปศุสัตว์, 

ศูนยว์ิจยัฯ

,สหกรณ์,ตรวจ

บัญชสีหกรณ์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง

   15 ก.ค.59 - 30 ก.ย.60

ศูนย์เมล็ดพันธุ์

ข้าว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น

,ประมง,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า 

ศพก.

9 เร่ือง

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้ว

, สถานีพฒันาทีดิ่น

, ประมง, ปศุสัตว์,

กรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร, 

ศูนยว์จิยัฯ

,สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์

,ชลประทาน
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนต าบลทุง่กว๋าว 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชนบ้านดอนแกว้ 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชนต าบลเมืองปาน 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง 20-Nov 15-Nov 25-Apr 15-Jul สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 48 คร้ัง 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 60 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 60 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 12 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้ว

, สถานีพฒันาทีดิ่น

, ประมง, ปศุสัตว์,

 ชลประทาน, 

ศูนยว์จิยัฯ,เกษตร

และสหกร์

,สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์, 

เศรษฐกจิ

การเกษตร

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย 15 15 1

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ขา้ว))

1/ 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา การปรับปรุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย

 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 /เศรษฐกจิ

พอเพียง/เกษตรผสมผสาน

1 / 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี

 องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย

สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานี

พัฒนาทีดิ่น, 

สหกรณ์,ตรวจ

บัญชีสหกรณ์,

ประมง, 

ชลประทาน,ศูนย์

เมล็ดพันธุ์ข้าว
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 12 / 551 ราย เศรษฐกิจพอเพียง

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 10 / 500 ราย เศรษฐกิจพอเพียง

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชมุชน) 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม

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

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

.

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม โครงการ

รณรงค์ไถกลบพืชปุย๋สด

1 / 50 คร้ัง/ราย อบต.ทุง่กว๋าว , 

สนง.เกษตร

อ าเภอ
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