
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเมืองล าพูน   จงัหวัดล าพูน 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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน, สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิต

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ย 
    อนิทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมี

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย)์
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 1 ศูนย์ สถานพีฒันาที่ดิน, สนง.กษอ.

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืและดินปุ๋ยชุมชน 
(ศจดปช.)

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หนว่ยงานที่ร่วม
ด าเนนิการ
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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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หนว่ยงานที่ร่วม
ด าเนนิการ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง สนง.กษอ.

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.กษอ.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.กษอ.

 4.3 Field Day คร้ัง/ราย * 14 สนง.กษอ.

สนง.พฒันาที่ดิน

ปศุสัตว,์ประมง,

ชลประทาน,สหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.กษอ.

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกบั..........................................

ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
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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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หนว่ยงานที่ร่วม
ด าเนนิการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกบั.................

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

  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

#### คร้ัง/
ราย

* 20 *20 *20 สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

สนง.กษอ.

 1) วชิาการจัดการดินและปุ๋ย #### คร้ัง/
ราย

 2) วชิาการจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสาน #### คร้ัง/
ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/
ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง #### คร้ัง/
ราย
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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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หนว่ยงานที่ร่วม
ด าเนนิการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/
ราย

 1) วชิา................................... คร้ัง/
ราย

 2) วชิา................................... คร้ัง/
ราย

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชือ่กจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชือ่กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ......แม่ทา...........จังหวัด.....ล าพูน....... 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. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.แม่ทา

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.แม่ทา

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.อ.แม่ทา

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน สนง.ชลประทาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมักใต้ต้นล าไย 1 ฐาน สนง.พฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมต้นก่อนราดสาร 1 ฐาน สนง.กษอ.แม่ทา

                         โปรเตสเซียมคลอเรท

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการราดโปเตสเซียม 1 ฐาน สนง.กษอ.แม่ทา

                         คลอเรท

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลล าไยหลังติดผล 1 ฐาน สนง.กษอ.แม่ทา

กิจกรรม ปรมิาณ 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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุง 1 เร่ือง ม.แม่โจ้

คุณภาพล าไยโดยการแต่งช่อ

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

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย ์จัดการศัตรูพชืชุมชนทากาศ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.แม่ทา

    - ศูนย ์จัดการศัตรูพชืชุมชนทาทุ่งหลวง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.แม่ทา

    - ศูนย ์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทาสบเส้า 1 ศูนย์ สนง.พฒันาที่ดิน

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.กษอ.แม่ทา,หน่วยงาน

ภาคี

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.กษอ.แม่ทา,หน่วยงาน

ภาคี

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.กษอ.แม่ทา

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.แม่ทา

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.กษอ.แม่ทา

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.กษอ.แม่ทา

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

สนง.พฒันาที่ดิน

ปศุสัตว,์ประมง,

ชลประทาน

,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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.กษอ.แม่ทา

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ ม.แม่โจ้ * ม.แม่โจ้

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ ม.แม่โจ้ * ม.แม่โจ้

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษจ

สนง.กษอ.แม่ทา

ศพก.อ.แม่ทา

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวชิา))

สนง.กษจ

สนง.กษอ.แม่ทา

ศพก.อ.แม่ทา

 1) วชิา การท าปุ๋ยหมักใต้ต้นล าไย   1/50 ครั ง/ราย

 2) วชิา การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตล าไย  1/50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)  1/50 ครั ง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/ราย ส านกังานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา เทคนิคการราดสารโปรเตสเซียมคลอเรท  1/50 ครั ง/ราย ส านกังานเกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม การยกระดับ

และพฒันาผลผลิตล าไย ราย 200 สนง.กษจ.ล าพนู

 - โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพชืปลอดภัย ราย 30 สนง.กษจ.ล าพนู

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) งบกลุ่มจังหวดั

ภาคเหนือตอนบน กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อ 9

กลุ่มจังหวดั

ภาคเหนือ

ตอนบน๑
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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 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง เจ้าของ ศพก. และสมาชิก

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเผาถ่านและน  าส้มควันไม้ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เลี ยงไก่ประดู่หางด า 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงกบ 1 ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการศัตรูพืช และ ดิน
ปุ๋ย

1 ฐาน สนง.กษจ.
,สนง.กษอ.

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ทุ่งหวัช้าง จังหวัด ล าพูน ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ระยะเวลา
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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

ระยะเวลา

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการราดสารโปแต
สเซียมคลอเรต

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลรักษาต้นล าไยหลัง
การติดผล

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิตล าไย

คุณภาพ
1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษจ.,สนง.กษอ.

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชน ต.ตะเคียนปม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืช ต.ตะเคียนปม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืช ต.ทุ่งหวัช้าง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    -   ศูนย ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร   ต.ทุ่งหวัช้าง

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง หน่วยงานที่ต้องการ

ประชาสัมพันธ์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

27 พ.ย.- 30 ธ.ค.

27 พ.ย.- 30 ธ.ค.

<---------------------------------------------------------------ทกุวันที่ 5 ของเดือน--------------------------------------------------------------------------->
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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

ระยะเวลา

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง,

 ปศุสัตว์, ชลประทาน

,สนง.เกษตรจงัหวัด

,สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ์

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง 1 สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สถานีพัฒนาที่ดิน,

กรมส่งเสริม

การเกษตร,กรม

วิชาการเกษตร,

กรมการปกครอง

<--------------------------------------------------------------ทกุวันที่ 25 ของเดือน--------------------------------------------------------------------------->
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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

ระยะเวลา

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

ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง,

 ปศุสัตว์, ชลประทาน

,สนง.เกษตรจงัหวัด

,สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 ครั ง/
ราย
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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

ระยะเวลา

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

 1) วิชาการใหน้  าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรจงัหวัด

 2) วิชาการท าปุ๋ยหมักใต้ต้นล าไย  1/50 ครั ง/
ราย

สถานีพัฒนาที่ดิน

 3) วิชาการจดัการภายในสวน  1/50 สนง.เกษตรอ าเภอ/ผู้เชีย่วชาญ

 4) วิชาเทคนิคการราดสารโพแทสเซ่ียมคลอเร

ตเพื่อกระตุ้นการออกดอก
 1/50 สนง.เกษตรอ าเภอ/ผู้เชีย่วชาญ

 5) วิชาดูแลรักษาล าไยหลังการติดผล  1/50 สนง.เกษตรอ าเภอ/ผู้เชีย่วชาญ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/
ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง  2/50 ครั ง/
ราย

1 1 สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/
ราย
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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

ระยะเวลา

 1) วิชาบญัชีชี ทางราย บญัชีแก้จน  2/50 ครั ง/
ราย

1 1 สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ์

 2) วิชาการผลิตสารชีวภณัฑ์  1/50 ครั ง/
ราย

1 สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

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

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ....ป่าซาง...........จังหวดัล าพูน................ 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 สนง.กษอ.ปา่ซาง

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.ปา่ซาง

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.อ.ปา่ซาง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน สนง.ชลประทาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักใต้ต้นล าไย 1 ฐาน สนง.พฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมต้นกอ่นราดสาร 1 ฐาน สนง.กษอ.ปา่ซาง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแบ่งสวนล าไยท า  3 คร้ัง เพื่อ
ลดความเส่ียงการตลาด

1 ฐาน สนง.กษอ.ปา่ซาง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลล าไยหลัดติดผล 1 สนง.กษอ.ปา่ซาง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการ
ผลิตล าไยคุณภาพ

1 เร่ือง สนง.กษอ.ปา่ซาง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศพก.เครือขา่ย ต าบลน้ าดิบ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.ปา่ซาง

    - ศจดปช.ต าบลป่าซาง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.ปา่ซาง

    - ศดปช.ต าบลป่าซาง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.ปา่ซาง

    - ศจช. ต.ป่าซาง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.ปา่ซาง

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.กษอ.ป่าซาง,หน่วยงาน

ภาคี

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 4 คร้ัง สนง.กษอ.ป่าซาง,หน่วยงาน

ภาคี

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.ปา่ซาง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.ปา่ซาง

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง สนง.กษอ.ปา่ซาง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.กษอ.ปา่ซาง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.ปา่ซาง

,พด

ปศ,ปม.ชป.สก

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก.ป่าซาง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง ม.แม่โจ้

  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 าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

 1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.กษจ

สนง.กษอ.ป่า

ซางศพก.อ.ป่า

ซาง
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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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

สนง.กษจ

สนง.กษอ.ป่า

ซางศพก.อ.ป่า

ซาง

 1) วิชา การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกบัการผลิตล าไย
คุณภาพ

 2/50 คร้ัง/
ราย

 2) วิชา การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  2/50 คร้ัง/
ราย

 3) วิชา การผสมปุย๋ใช้เอง  2/50 คร้ัง/
ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)  2/50 คร้ัง/
ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  2/30 คร้ัง/
ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/
ราย

 1) วิชา การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/
ราย

ส านกังานเกษตร

อ าเภอ

 2) วิชา การใช้สารชีวภัณฑ์ในการลดต้นทุนการผลิต  1/50 คร้ัง/
ราย

ศทก.ชม.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  3/50 ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ  2/30 ราย
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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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

 6.1.1 ชื่อกจิกรรม ส่งเสริมการปลูกล าไยพันธุ์ด้ังเดิม
50 ราย

สนง.กษอ.
 6.1.2 ชื่อกจิกรรม ส่งเสริมการเล้ียงไกพ่ื้นเมือง 1 ราย ปศุสัตว์
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..............................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ......บา้นโฮ่ง...............จังหวัด.....ล าพูน...... 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 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใหน้  าสวนล าไย

อย่างรู้คุณค่า

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักใต้ต้น

ล าไย

1 ฐาน  สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมต้นก่อน

ราดสารโปรตัสเซ่ียมคลอเรต

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการราดสาร

โปรตัสเซ่ียมคลอเรต

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลล าไยหลังติด

ผลจนถึงก่อนการเก็บผลผลิต

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

ต้นทนุการผลิตล าไยคุณภาพ

1 เร่ือง  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานี

พัฒนาทีดิ่น

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

 สถานพีฒันาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน ต.ศรีเตี ย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน ต.ศรีเตี ย 1 ศูนย์ สถานีพฒันาทีดิ่น

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 4 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง 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

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง

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

 สถานพีฒันาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว์, 

ชลประทาน

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

2 ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง ส านกังานเกษตร

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 หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย ส านกังานเกษตร

อ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การปรับปรุงดินใหเ้หมาะสมกับ

การผลิตล าไยคุณภาพ

1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาทีดิ่น

 2) วิชา การตรวจวิเคราะหธ์าตุอาหารในดิน 1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาทีดิ่น

 3) วิชา การผสมปุย๋ใช้เอง 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษรต

อ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพยีง

1/50 ครั ง/ราย เกษตรและ

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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตร

อ าเภอ

 2) วิชา การใช้สารชีวภณัฑ์ในการลด

ต้นทนุการผลิต

1/50 ครั ง/ราย ศทก.ชม.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม การ

ส่งเสริมการปลูกล าไยพนัธุ์ดั งเดิม
40 ราย

ส านักงานเกษตร

อ าเภอ
 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

..

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

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

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

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง  จงัหวดัล าพูน  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 สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 1-30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชส้ารชวี

ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน 23-Dec สนง.กษอ. ศทอ.

ชม.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตัดแต่งกิ่งล าไยและการ

ควบคุมทรงพุม่

ศพก., สนง.กษอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 1 เร่ือง

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

ล่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

25 มี.ค-10 พ.ค

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

20 พ.ย.-30 ธ.ค 25 ส.ค.-30ก.ย
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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

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนต าบลวังผาง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนเครือขา่ยต าบล

หนองล่อง

1 ศูนย์ สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชนต าบลหนองล่อง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 5 ครั ง สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง สนง.ปศ.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.กษอ.เวียงหนอง

ล่อง สนง.ปศ.

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย ปม.,ชป.,พด.

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง หน่วยงานภาคี

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง หน่วยงานภาคี 

กรมวิชาการ

เกษตร
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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

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั กรมวิชาการเกษตร ศพก.

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั ม.แม่โจ้

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/30 ครั ง/

ราย

สนง.กษจ

สนง.กษอ.แม่

ทาศพก.อ.เวียง

หนองล่อง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

สนง.กษจ

สนง.กษอ.แม่

ทาศพก.อ.เวียง

หนองล่อง

 1) วิชา การเตรียมดิน/วิเคราะห์ดิน   1/50 ครั ง/

ราย

 2) วิชา การท าน  าหมักและใชน้  าหมักชวีภาพ  1/50 ครั ง/

ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)  1/50 ครั ง/

ราย
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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

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/80 ครั ง/

ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 

องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

ครั ง/

ราย

สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ์

,สนง.กษอ.

 1) วิชา บัญชต้ีนทุนอาชพี  1/50 ครั ง/

ราย

 2) วิชา การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/

ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชมุชน)

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม การส่งเสริม

การปลูกล าไยพันธุ์ดั งเดิม
30 ราย

ส านักงานเกษตร

อ าเภอ

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) งบกลุ่มจงัหวัด

ภาคเหนือตอนบน กจิกรรม ขดุเจาะบ่อบาดาล
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอลี ้ จังหวดัล าพูน  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 สนง.กษอ.ลี 

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.ลี 

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.อ.ลี 

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตล าไยคุณภาพ 1 ฐาน สนง.กษอ.ลี 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักใต้ต้นล าไย 1 ฐาน สนง.พฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน สนง.กษอ.ลี 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน เกษตรและ

สหกรณ์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษอ.ลี 

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศพก.เครือขา่ย ต าบลป่าไผ่ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.ลี ,ศพก.

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.กษอ.ลี ,ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.ลี 

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.ลี 

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 120 คร้ัง ศพก.อ.ลี 

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 105 คร้ัง ศพก.อ.ลี 

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย ศพก.อ.ลี ,

หนว่ยงานสังกดั

กระทรวงเกษตร

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.กษอ.ลี 

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง ศพก.          
ม.แม่โจ ้
สนง.กษอ.ล้ี

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั ม.แม่โจ ้เชียงใหม่
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั......-...........
  4.5.3 ฝึกงานของ .................-.........................
  4.5.4 อื่นๆ ....................-.................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.กษอ.ลี 

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

 1/30 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.ลี 

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วิชา))
 1) วิชา การท าปุย๋อนิทรย์  1/30 คร้ัง/ราย สนง.พัฒนา

ที่ดิน
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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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑ์  1/30 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.ลี 

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)  1/30 คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/30 คร้ัง/ราย กษ./สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1/30 คร้ัง/ราย

 1) วิชา ....................... คร้ัง/ราย

 2) วิชา ........................ คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม อบรมเกษตรกรร่วม
โครงการล าไยในรูปแบบแปลงใหญ่

150 ราย
สนง.กษอ.

 ชื่อกจิกรรม การส่งเสริมการปลูกล าไยพันธุ์ด้ังเดิม 50 ราย สนง.กษอ.
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม.....................
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบา้นธิ จังหวัดล าพูน  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 สนง.กษอ.บา้นธิ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.บา้นธิ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.อ.บา้นธิ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใหน้  าล าไยอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน สนง.ชลประทาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักใต้ต้นล าไย 1 ฐาน สนง.พฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมต้นหลังการเก็บ

เกี่ยว

1 ฐาน สนง.กษอ.บา้นธิ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การพจิารณาต้นและกิ่ง

ก่อนทีจ่ะใส่สาร

1 ฐาน สนง.กษอ.บา้นธิ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการท าใหล้ าไยลูกโต 1 ฐาน สนง.กษอ.บา้นธิ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 1 เร่ือง

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

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

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

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืต าบลบา้นธิ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.บา้นธิ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลบา้นธิ 1 ศูนย์ สนง.พฒันาทีดิ่น

3. การบริหารจัดการ ศพก.

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.กษอ.บา้นธิ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.กษอ.บา้นธิ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.บา้นธิ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.กษอ.บา้นธิ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.กษอ.บา้นธิ

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

สนง.พฒันาทีดิ่น

ปศุสัตว,์ประมง,

ชลประทาน

,สหกรณ์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง ศพก.อ.บา้นธิ 

สนง.กษอ.บา้นธิ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 ครั ง/

ราย

สนง.กษจ

สนง.กษอ.บา้นธิ.

 ศพก.อ.บา้นธิ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบวุิชา))

สนง.กษจ

สนง.กษอ.บา้นธิ.

 ศพก.อ.บา้นธิ

 1) วิชา การท าปุย๋หมักใต้ต้นล าไย   1/50 ครั ง/

ราย

 2) วิชา การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตล าไย  1/50 ครั ง/

ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  2/39 ครั ง/

ราย
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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 การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

ครั ง/

ราย

สนง.กษอ.บา้นธิ

 1) วิชา ............................ ครั ง/

ราย

 2) วิชา .................................. 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 โครงการ

ยกระดับและพฒันาผลผลิตล าไย
2/100

ครั ง/

ราย
23-29 ธ.ค.

สนง.กษจ.ล าพนู

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)
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