
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ.....บางบ่อ.......จงัหวดั...สมุทรปราการ... ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋ตามค่า
วิเคราะห์ดิน

1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกและใช้
เมล็ดพันธุ์ดี

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชอ้ตัราเมล็ดพันธุ์
ต่อไร่ทีเ่หมาะสม

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การไถกลบตอซัง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋พืชสด 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชส้ารชวีภัณฑ์
ก าจดัศัตรูขา้ว

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนต าบลคลองสวน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลคลองนิยมยาตรา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชนต าบลคลองสวน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชนต าบลคลองสวน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 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 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยัฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

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

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

 3) วิชา การใชอ้ตัราเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ทีเ่หมาะสม 1 / 50 คร้ัง/ราย สถานีพัฒนาทีดิ่น

 4) วิชา การไถกลบตอซัง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5) วิชา การใชปุ้ย๋พืชสด 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 6) วิชา การใชส้ารชวีภัณฑ์ก าจดัศัตรูขา้ว                                                                                          1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ ส านักงานเกษตร

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ส านักงานเกษตร

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักชวีภาพ 1 ฐาน เกษตร,พด.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผักกะเฉดแบบ
ปลอดภัย

1 ฐาน เกษตร,กรมวิชาการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้
สารชวีภัณฑ์

1 ฐาน เกษตร,กรมวิชาการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง...การผลิต
ผักกระเฉด

1 เร่ือง ส านักงานเกษตร

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์...ศพก.บางโฉลง........................ 1 ศูนย์ สังกดักระทรวงเกษตร

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ..........บางพล.ี............จงัหวดั....สมุทรปราการ................. ประจ าปีงบประมาณ 2560

5

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง ส านักงานเกษตร

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 1คร้ัง/เดือน คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตร

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 1คร้ัง/เดือน คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตร

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1คร้ัง/เดือน คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตร

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 1คร้ัง/เดือน คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตร

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 1คร้ัง/เดือน คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตร

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1คร้ัง/เดือน คร้ัง กรรมการ/หนว่ยงาน

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1คร้ัง/2เดือน คร้ัง กรรมการ/หนว่ยงาน

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั.มหาวิทยาลัยหัวฉยีวเฉลิม
พระเกยีรติ.........................................

- คร้ัง มหาลัย/เกษตร

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ......................-...............................
 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง

6

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

2คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การลดต้นทุนการผลิต 1/50 คร้ัง/ราย เกษตรอ าเภอ
 2) วิชา การผลิตผักกะเฉดแบบปลอดภัย 1/50 คร้ัง/ราย เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/20 คร้ัง/ราย สังกดักระทรวงเกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา..พัฒนาศักยภาพการประมง.......... 1/10 คร้ัง/ราย ประมง
 2) วิชา..พัฒนาศักยภาพเจา้ของศูนย์...... 1/1 คร้ัง/ราย ปศุสัตว์
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) - ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ - ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.......บางเสาธง.................................จังหวัด....สมุทรปราการ................. ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  กสก.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  กสก.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะหดิ์น

1 ฐาน  กสก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกและใช้
เมล็ดพนัธุ์ดี

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้อัตราเมล็ดพนัธุ์ต่อ
ไร่ที่เหมาะสม

1 ฐาน  กสก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้สารชีวภณัฑ์ก าจดั
ศัตรูข้าว

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปข้าว 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ยน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การไถกลบตอซัง 1 ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. 1 เร่ือง
 - การใช้ปุ๋ยพชืสดลดต้นทนุการผลิต
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 - การปรับปรุงข้อมูลพื นฐาน ศพก.

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน ม.10 
ต.บางเสาธง

1 ศูนย์  กสก.

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั ง  กสก.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง  กสก.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 4 ครั ง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 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 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 ครั งราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา)) การลดต้นทนุข้าว

 1) วิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 1 ครั ง/50
ราย

 กสก.

 2) วิชา การคัดเลือกและใช้เมล็ดพนัธุ์ดี 1 ครั ง/50
ราย

 3) วิชา การปรับปรุงดิน 1 ครั ง/50
ราย

 4) วิชา การใช้สารชีวภณัฑ์ก าจดัศัตรูข้าว 1 ครั ง/50
ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 5) วิชา การแปรรูปข้าว 1 ครั ง/50
ราย

 กสก.

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 3 ครั ง/10

ราย
กษ/กสก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

3 ครั ง/20
ราย

 1) วิชา.การจดัการฟาร์มและวางแผนการผลิต
.....

ครั ง/ราย

 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 1 20ราย
 - การเลี ยงไส้เดือนเชิงการค้า
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 100 ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) .กองสลาก...  
ชือ่กิจกรรม ..โครงการสร้างศาลาเรียนรู้..... 1 กสก./ธกส
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ....พระประแดง.....จังหวัด.....สมุทรปราการ..... ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ , สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด , 

โครงการชลประทานสมุทรปราการ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงพันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกพ่อแม่พันธุเ์พื่อให้ได้
พ่อแม่พันธุท์ี่ดี

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกดูแลรักษา 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไส้เดือน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไส้เดือน 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ส่งเสริมการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน
, 
ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน, ..... 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

 - คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ บริษัท เบทาโกร 4 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 1) วิชาการปรับปรุงพันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับและการ
คัดเลือกพันธุดี์

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาเทคนิคการผสมพันธุแ์ละการดูแลรักษา
ไม้ดอกไม้ประดับ

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนย์อารักขาพชื จังหวัดชลบุรี

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้ (แบบครบวงจร) 20 ราย

สนง.เกษตรจังหวัด , สนง.เกษตรอ าเภอ

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม เกษตรทฤษฎีใหม/่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, อบต.
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  8-12 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  12-16 สนง.กษอ.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ /ไม่สร้าง 1 หลัง    - สนง.กษอ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตหอยแครงให้มี
คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน

1 ฐาน  1-30 เกษตร/ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตกุ้งกุลาด าให้มี
คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน

1 ฐาน  1-30 เกษตร/ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารปรับปรุง
คุณภาพน  า เช่น ปม.บอล

1 ฐาน  1-30 เกษตร/ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปอาหารทะเล 1 ฐาน  1-30 เกษตร
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการเพาะ 1 เร่ือง สนง.กษอ.
เลี ยงสัตวน์  าปลอดภัยได้มาตรฐาน
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง  1-30 สนง.กษอ.
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต.ในคลองบางปลากด 1 ศูนย์  1-30 สนง.กษอ.
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต.ในคลองบางปลากด 1 ศูนย์  1-30 สนง.กษอ.
    - ศูนยเ์รียนรู้บ้านคลองนาเกลือ (ศพก.เดิม) 1 ศูนย์  1-30 สนง.กษอ.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.กษอ.

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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สังกัดกระทรวงเกษตร
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สังกัดกระทรวงเกษตร
 4.3 Field Day  1/200 ครั ง/ราย สังกัดกระทรวงเกษตร
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง เกษตร
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

 -  -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -

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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

 3/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) การเพาะเลี ยงสัตว์น  าปลอดภัยได้มาตรฐาน  1/50 ครั ง/ราย เกษตร/ประมง
 2) การปรับปรุงคุณภาพน  า  1/50 ครั ง/ราย เกษตร/ประมง
 3) การแปรรูปอาหารทะเล  1/50 ครั ง/ราย เกษตร/ประมง
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย เกษตร
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ  1/50 ครั ง/ราย สังกัดกระทรวงเกษตร
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 15 สนง.กษอ.เมือง
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 15 สนง.กษอ.เมือง
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.กษอ.เมือง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การพันธุแ์ละการ
คัดเลือกปลานิล

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค

ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมบ่อเล้ียงปลา
นิล

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค

ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปรับสภาพน้ าในบ่อเล้ียง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค ประมงอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การให้อาหารปลานิล 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค ประมงอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตมะม่วงให้มี
คุณภาพดี

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค

สนง.กษอ.เมือง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการเล้ียงกุง้ขาว
ในบ่อปลานิล

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค

ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค พัฒนาทีดิน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิต
มะม่วงให้มีคุณภาพดี

1 เร่ือง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค

สนง.กษอ.เมือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.กษอ.เมือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางปู 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.กษอ.เมือง
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลแพรกษา 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.กษอ.เมือง

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยต าบลแพรกษา 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.กษอ.เมือง
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.กษอ.เมือง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง หน่วยงานกระทรวงเกษตร
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.เมือง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.เมือง
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง หน่วยงานกระทรวงเกษตร
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง หน่วยงานกระทรวงเกษตร
 4.3 Field Day  1/200 คร้ัง/ราย * หน่วยงานกระทรวงเกษตร
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง หน่วยงานกระทรวงเกษตร
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

 3/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.เมือง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการพันธุแ์ละการคัดเลือกปลานิล  1/50 คร้ัง/ราย ประมงอ าเภอ
 2) วิชาการเตรียมบ่อเล้ีบงปลานิล  1/50 คร้ัง/ราย ประมงอ าเภอ
 3) การปฏิบัติดูแลรักษาปลานิล  1/50 คร้ัง/ราย ประมงอ าเภอ
 4)การวางแผนการผลิตและการตลาดปลานิล  1/50 คร้ัง/ราย ประมงอ าเภอ
5) การปลูกไม้ผล ผักสวนครัว  1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.เมือง
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.เมือง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

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

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

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