
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ .....กระทุม่แบน......จังหวัด.....สมทุรสาคร...... ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก . 1 ศูนย์ สนง.กษอ./สนง.กษจ./เกษตรกรสมาชิก

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ./สนง.กษจ./เกษตรกรสมาชิก

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก .
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ./สนง.กษจ./เกษตรกรสมาชิก

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการท าฝร่ังให้ออกนอกฤดู

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .....ดินและปุย๋..... 1 ฐาน พฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การควบคุมศัตรูพชืโดยชีววธิี 1 ฐาน สนง.กษอ./สวพ.5 ราชบรีุ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาเปน็อาชีพเสริม 1 ฐาน ประมงจงัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงเป็ด-ไก่ เป็นอาชีพเสริม 1 ฐาน ปศุสัตวจ์งัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน สนง.กษอ/สนง.กษจ.
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การปลูกฝร่ัง 2 เร่ือง สนง.กษอ/สนง.กษจ./พด.
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.กษอ/สนง.กษจ./พด.
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์)
    - ศูนย ์จดัการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ./สนง.กษจ./เกษตรกรสมาชิก

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ สนง.กษอ./สนง.กษจ./เกษตรกรสมาชิก

    - ศูนย ์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 2 ศูนย์ สนง.กษอ./สนง.กษจ./เกษตรกรสมาชิก

3. การบริหารจดัการ ศพก .
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก ./ผู้ประสานงาน สนง.กษอ./ตัวแทนหน่วยงาน
การขบัเคล่ือนฯ สังกดักระทรวงเกษตร
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.กษอ/สนง.กษจ.

21 18

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

12 คร้ัง
17 21 19 16 20 20 17 22 19 17
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 ##### พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ/สนง.กษจ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 12 คร้ัง สนง.กษอ/สนง.กษจ.
4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 4 คร้ัง สนง.กษอ/สนง.กษจ.
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.กษอ/สนง.กษจ.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั .................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก . ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร )

 3/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ/สนง.กษจ./กษ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุชิา))

 1) วชิาการใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัพืน้ที่  1/51 คร้ัง/ราย สนง.กษอ/สนง.กษจ./พด.
 2) วชิาการเรียนรู้ด้านดินและปุย๋และการใช้ปุย๋
เพือ่ลดต้นทุนการผลิต
3) วชิาการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืโดยวธิี
ผสมผสาน
4) วชิาการผลิตพชืตามระบบมาตรฐาน Gap  1/87 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา)
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง  1/51 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

สนง.กษอ/สนง.กษจ./สวพ.5 ราชบุรี

สนง.กษอ/สนง.กษจ./พด.

 1/51 คร้ัง/ราย สนง.กษอ/สนง.กษจ./พด.

 1/87 คร้ัง/ราย

2

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 ##### พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา การบริหารจดัการองค์กรเกษตรกรและ สนง.สหกรณ์จงัหวดั/
การรวมกลุ่มเกษตรกร สนง.กษจ.
 2) วชิาการจดัท าบญัชีครัวเรือนและบญัชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ
3) วชิาการบริหารจดัการตลาด/การเชื่อมโยงตลาด  1/87 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวดั/สนง.กษจ.

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก .(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม โครงการ
ขบัเคล่ือนผลโครงการตามพระราชด าริ

 1/4 โครงการ/
กิจกรรม

สนง.กษอ./สนง.กษจ.
 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม โครงการผลิตพชื
ปลอดภยั

 1/4 1/กิจกรรม สนง.กษอ./สนง.กษจ./อบต.
หนองนกไข่

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

สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์ 1/87 คร้ัง/ราย

 1/87 คร้ัง/ราย
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบา้นแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินและปุ๋ย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพชือย่าง 
       ถูกวิธี

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง รายได้เสริมเพิ่มคุณภาพ 
        ผลผลิต

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตร
อ าเภอ, ประมง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผสม
ปุ๋ยใช้เองตามค่าการวิเคราะหดิ์น

1 เร่ือง สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาที่ดิน,
 ประมง 
ชลประทาน

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 3 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. เกษตรและสหกรณ์

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

เกษตรและสหกรณ์
, สถานีพัฒนาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง มหาวทิยาลัย
บูรพา
มหาวทิยาลัยกรุง
ธนบุรี

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 150 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การวิเคราะหดิ์น 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การวิเคราะหน์  า 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การผสมปุ๋ยใช้เอง 1 / 50 ครั ง/ราย
 4) วิชา การจัดการศัตรูพชื 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ

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

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 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 *4  สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *21-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ยหมัก.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

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

พืชสวนสมุทรสาคร

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ...... 1 เร่ือง

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

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

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

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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 ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

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

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

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

  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การปอ้งกันก าจัดศัตรูพชืโดยชีววิธี 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมการผลิตสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน GAP

1 / 25 ราย

5.3 การอบรม การท าเกษตรอินทรีย์  1 / 10 ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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