
แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร   อ าเภอเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี   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 (ปรับปรุง) 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไร่นาสวนผสม 1 ฐาน * สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปีก 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ ำเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิต

1 เร่ือง * สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยข์า้วชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,กรมการ
ข้าว

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 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 ร่วมกบั กศน.อบรมเกษตรกร
เกีย่วกบัอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเพาะปลูก

1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ, กศน

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
หน่วยงานภาคี



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
   - วิชา การเตรียมดินและเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

   - วิชา การลดตนทุนการผลิตในการใชปยุอิ
นทรีย
และปยุเคมี

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
   - วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
   - วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวัดสระบุรี
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) งบประมาณจากหน่วยภาคี

6.3.1กรมการข้าว  1 / 50 คร้ัง/ราย พ.ย.2559-ก.ย.2560 กรมการขา้ว
6.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 ศูนย์ พ.ย.2559-ก.ย.2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์
6.3.3 กรมพัฒนาที่ดิน 1 ศูนย์ พ.ย.2559-ก.ย.2560 สถานีพัฒนาที่ดิน
6.3.4กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ศูนย์ ต.ค.59-ก.ย.60 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6.3.5 กรมปศุสัตว์ 1 ศูนย์ ต.ค.59-ก.พ.60 กรมปศุสัตว์
6.3.6 กรมประมง 1 ศูนย์ พ.ย.59-ส.ค.60 กรมประมง
6.3.7 กรมชลประทาน 1 ศูนย์ ต.ค.59-ก.ย.60 กรมชลประทาน



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

6.3.8 กรมหม่อนไหม 1 ศูนย์ ต.ค.59-ก.ย.60 ศูนยห์ม่อนไหมฯ
6.3.9 กรมฝนหลวง 1 ศูนย์ ม.ค.-60 กรมฝนหลวง
6.3.10 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1 ศูนย์ ม.ค.60-มี.ค.60 ส่วนกลาง
6.3.11ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 ราย ม.ค.60-มี.ค.60 สนง.เศรษฐกจิการเกษตร

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวัด เขำ้บรรยำยหัวขอ้วิชำ วิถสีหกรณ์สู่ควำมยัง่ยนื ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งก ำหนด  ***



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก . 1 ศูนย์ *1-7 SC

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน *8-9 สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

2. การพฒันาศักยภาพ ศพก .

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน
สถานีพฒันาที่ดินสระบรีุ, สนง.
เกษตรอ าเภอแก่งคอย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารการ
จดัการ      ศัตรูพชื

1 ฐาน
สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย,ศูนย์
บริหารจัดการศัตรูพชืชัยนาท

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิม่มูลค่าการ    
        ผลิตขา้ว

1 ฐาน
ศูนย์วจิัยข้าวลพบรีุ,  สนง.เกษตร
อ าเภอแก่งคอย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน

สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย,
ศูนย์วจิัยข้าวลพบรีุ, สถานีพฒันา
ที่ดินสระบรีุ, ประมงจ.สระบรีุ,ปศุ
สัตวจ์.สระบรีุ,สนง.ตรวจบญัชีและ
สหกรณ์จ.สระบรีุ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตวป์กี 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ, สนง.เกษตร
อ าเภอแก่งคอย

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.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ



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

ระยะเวลา
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
         ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง
ศูนย์วจิัยข้าวลพบรีุ,  สนง.เกษตร
อ าเภอแก่งคอย, สถานีพฒันา
ที่ดินสระบรีุ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า 
ศพก.

เร่ือง

สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย,
ศูนย์วจิัยข้าวลพบรีุ, สถานีพฒันา
ที่ดินสระบรีุ,ประมงจ.สระบรีุ,ปศุ
สัตวจ์.สระบรีุ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย
 - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลหว้ยแหง้ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลหนิซ้อน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหว้ยแหง้ 1 ศูนย์ ศูนย์วจิัยข้าวลพบรีุ

 - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลตาลเด่ียว 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

3. การบริหารจดัการ ศพก .
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 3 คร้ัง *25 *25 *5 สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *18

สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย,
ศูนย์วจิัยข้าวลพบรีุ, สถานีพฒันา
ที่ดินสระบรีุ, ประมงจ.สระบรีุ,ปศุ
สัตวจ์.สระบรีุ, ชลประทาน และ
หน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

ส.ค. - ก.ย.

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

มี.ค. - พ.ค.



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

ระยะเวลา
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั 
ฝึกงาน ฯลฯ
  4.5.1 วจิยัร่วมกบั
..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั
.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ
 .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก . ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )

3 / 50 คร้ัง/ราย *22 *26 *10

สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย,
ศูนย์วจิัยข้าวลพบรีุ, สถานีพฒันา
ที่ดินสระบรีุ, ประมงจ.สระบรีุ,ปศุ
สัตวจ์.สระบรีุ, ชลประทาน และ
หน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก .)
  - วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาที่ดินสระบรีุ

   - วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุท์ี่ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย *22
ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวลพบรีุ, 
ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตร
ลพบรีุ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560



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

ระยะเวลา
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

   - วชิา การใช้ปุย๋เคมี และปุย๋ชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย *22
สถานีพฒันาที่ดินสระบรีุ,ศูนย์
เมล็ดพนัธุ์ข้าวลพบรีุ, ศูนย์วจิัย
และพฒันาการเกษตรลพบรีุ

   - วชิา การปอ้งกนัก าจดัศัตรูขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย *22
ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวลพบรีุ,
ศูนย์บริการและจัดการศัตรูพชื
ชัยนาท

   - วชิา การจดัการน้ าในนาขา้ว และการ  
      เกบ็เกีย่วขา้ว

1 / 50 คร้ัง/ราย *22 ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวลพบรีุ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ 1 / 50 คร้ัง/ราย

   - วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิ
พอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/ราย *10

สนง.เกษตรและสหรณ์จ.สระบรีุ
,สนง.สหกรณ์จ.สระบรีุ,ศูนย์วจิัย
ข้าวลพบรีุ,ศูนย์หม่อนไหมฯ,สนง.
ประมงจ.สระบรีุ,สนง.ปศุสัตวจ์.
สระบรีุ

5.1.3 หลักสูตรเสริม 1 / 50 คร้ัง/ราย

   - วชิาบญัชีฟาร์ม 1 / 50 คร้ัง/ราย *26
สนง.ตรวจบญัชีและสหกรณ์จ.
สระบรีุ

   - วชิาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย *26 สนง.ชลประทานที่ 10 สระบรีุ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 - การเพิม่มูลค่าและแปรรูปขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย *26
ศูนย์วจิัยข้าวลพบรีุ,สนง.
สหกรณ์จ.สระบรีุ

   - วชิา วถิสีหกรณ์สู่ความยัง่ยนื  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบรีุ
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย



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

ระยะเวลา
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 โครงการพฒันาบริหารจดัการและ
เพิม่ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภยั 
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
งบประมาณป ี2560                            
           กจิกรรม เพิม่ศักยภาพศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านประมง                              
            หลักสูตร การเล้ียงสัตวน์้ าจดืเพือ่
การบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายใน
ชุมชน

*2/30 คร้ัง/ราย *13 *13 สนง.ประมงจังหวดัสระบรีุ

 6.2 โครงการพฒันาเกษตรกร                
  (Smart Farmer) งบประมาณป ี2560   
 กจิกรรม พฒันาเกษตรกร

*2/30 คร้ัง/ราย *8,27 สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 6.3 โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
งบประมาณป ี2560                          
กจิกรรม พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ศูนย์
จดัการดินปุย๋ชุมชน)

*2/30 คร้ัง/ราย *22 *10 สนง.เกษตรอ าเภอแก่งคอย

 *** หมายเหตุ:   ส านกังานสหกรณ์จังหวัด เข้าบรรยายหวัข้อวิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยัง่ยืน ของแต่ละ ศพก. ภายใต้หลักสูตรและระยะเวลาที่ ศพก.แต่ละแหง่ก าหนด  ***



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ที่ร่วมด าเนินการ
1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 SC

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

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ/จังหวัด

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ย 1 ฐาน
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

ตามค่าวิเคราะหดิ์น พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ,

โดยการปลูกพชืปุ๋ยสด (ปอเทอืง) พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพชืหลังนา 1 ฐาน
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ,

และการปลูกพชืหมนุเวียน ศวพ.

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบรุี ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ที่ร่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใหน้้ าด้วยระบบ 1 ฐาน
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ,

สปริงเกอร์ในการปลูกผัก สปก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มมลูค่าผลผลิตข้าว 1 ฐาน
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ด้วยการสีแปรสภาพเปน็ข้าวสารเพื่อจ าหนา่ย ศวข.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงกระบอื 1 ฐาน
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ,

และการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ และการเกบ็รักษา สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปกี 1 ฐาน
15-30

สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุ 1 เร่ือง
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ,

การผลิตข้าว ศวข., พด.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

ศวข., พด., ศวพ., สปก.,

สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเจริญธรรม 1 ศูนย์
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ/อบต.

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลเจริญธรรม 1 ศูนย์
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ/อบต.



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ที่ร่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

    - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ศูนย์
15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ/อบต.

การเกษตรประจ าต าบลเจริญธรรม 1 ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 13 11 10 สนง.เกษตรอ าเภอ,

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย *15 หน่วยงาน ก.เกษตรฯ

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................

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

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ที่ร่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก

   - วิชา การบริหารจัดการน้ าอย่างมปีระสิทธิภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/ราย

   - วิชา การปรับปรุงสภาพดินกรดด้วยวัสดุ
ปรับปรุงดิน และพชืปุ๋ยสด

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้หลังการ
ท านา/ทดแทนการท านา (ปลูกพชืผัก/ปลูกงาด า/
แปรรูปงาด า/ปลูกพชือาหารสัตว์/เล้ียงกระบอื)

1 / 50 คร้ัง/ราย

   - วิชา การตรวจวิเคราะห ์แปรผล และแนะน า
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
   - วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง / 
การเกษตรผสมผสาน

1 / 50 คร้ัง/ราย
22



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ที่ร่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
   - วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ / การใช้น้ าอย่างรู้
คุณค่า / องค์กรเกษตรกร

1 / 50 คร้ัง/ราย
22

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 )
   - อบรมด้านเศรษฐกจิพอเพยีง / การเกษตรแบบ
ผสมผสาน / การแปรรูปงาด า / การปลูกหญ้า
อาหารสัตว์ และการถนอมอาหารสัตว์ / การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว

120 ราย

26-29

สนง.เกษตรอ าเภอ, สนง. ธ.
ก.ส. จ.สระบรีุ

   - วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวดัสระบุรี
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ  - ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั เข้ำบรรยำยหัวข้อวชิำ วถิีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งก ำหนด  ***



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบรุ ี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 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1ปรับปรุงศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
1- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ ที่ 1 เร่ือง ...การลดต้นทุนการ
ผลิต....

1 ฐาน 1- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาที่ดิน/กรมการข้าว

    - ฐานเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ...การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 1 ฐาน 1- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ที่ 1เร่ือง ...เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน 1- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การปลูกพชืใช้น้ าน้อย 1 ฐาน 1- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตวป์ีก 1 ฐาน 1- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนห้วยขมิ้น 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนหนองปลิง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนหนองจรเข้ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลห้วยขมิ้น 1 ศูนย์ ศูนย์วจิัยข้าว/สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลห้วยขมิ้น 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/สถานีพฒันาที่ดิน

3. การบริหารจัดการ ศพก.

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

15 ธ.ค.-15 ม.ค.

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

15 ธ.ค.-15 ม.ค.

1ธ.ค- 15 ม.ค

1ธ.ค- 15 ม.ค

1ธ.ค- 15 ม.ค

1ม.ค.-28 ก.พ.

1ธ.ค- 15 ม๊.ค

1ธ.ค- 15 ม.ค



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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง กรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/ศพก.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/ศพก.

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

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

50 50 50

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก

 1) วชิา การลดต้นทุนการผลิตข้าว                 
           - การใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน           
               - การท าบัญชีครัวเรือน

1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วชิา การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว  -  การดูแล
รักษาแปลงพนัธุ์ และการคัดเมล็ดพนัธุ์

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วชิา เศรษฐกิจพอเพยีง  - สร้างภูมิคุ้มกันทาง
อาชีพให้แก่เกษตร

1 / 50 คร้ัง/ราย



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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

    - วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรจังหวดัสระบุรี

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย

   - วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

   - วชิา วถิีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวดัสระบรีุ

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

 6.1การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านข้าว 1 ศูนย์ กรมการข้าว

 6.2 การสร้างเรือข่ายเกษตรกรผู้น า ใน ศพก. 
ด้านข้าว...... 50 ราย 1 กรมการข้าว

6.3 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของ
เกษตรกรในพืน้ที่ ศพก. 1 ศูนย์ สหกรณ์จังหวดัสระบุรี

6.4 จุดเรียนรู้การพฒันาที่ดิน /ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความรู้ 1 ศูนย์ พฒันาที่ดินสระบุรี6.5 สร้างฐานเรียนรู้ด้านบัญชี/สนับสนุนการ
ให้บริการ/ สร้างครูบัญชีอาสา/บริการสอนท า
บัญชีแก่เกษตรกร 1 ศูนย์ ตรวจบัญชีสหกรณ์

6.6 พฒันาศักยภาพเจ้าของ ศพก./ส่งเสริม
สนับสนุนการพฒันาอาชีพด้านปศุสัตว์ 1 ศูนย์ ปศุสัตวจ์ังหวดัสระบุรี

6.7 จัดท าข้อมูลประจ า ศพก./ถ่ายทอดความรู้
ด้านชลประทาน

1 ศูนย์
ชลประทาน

6.8 เอกสารให้ความรู้ เร่ืองปฏิบัติการฝนหลวง 1 ศูนย์ กรมฝนหลวง

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดั เขำ้บรรยำยหวัขอ้วชิำ วถิสีหกรณ์สู่ควำมยัง่ยนื ของแต่ละ ศพก . ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก .แต่ละแหง่ก ำหนด  ***



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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ



แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี   ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ * SC

 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 ..การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
....

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพื่อก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปีก 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุน
การผลิตข้าว......

1 เร่ือง   สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน....................... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน........................ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 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 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.



ระยะเวลา หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก

   - วิชา ลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

   - วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย

   - วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

   - วิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยั่งยืน  1/60คร้ัง/รำย สนง.สหกรณ์จงัหวัดสระบุรี
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 ......................................................................... 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................



ระยะเวลา หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวัด เขำ้บรรยำยหัวขอ้วิชำ วิถสีหกรณ์สู่ควำมยั่งยนื ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งก ำหนด  ***



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ SC

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด 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 การผลิตน้ า
หมักชีวภาพ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเชื้อรา
ไตรโครเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเก็บ
ตัวอย่างและการตรวจวเิคราะห์ดิน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์
ปีก

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง
 ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูล
ประจ า ศพก.

เร่ือง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย
ข้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อ
ศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ต าบลหนองบัว

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน ต าบล
ตลาดน้อย

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย
ข้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ือง
ร้องเรียน

คร้ัง



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ
  4.5.1 วจิัยร่วมกับ
..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ
.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ
 .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตรจังหวดั

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
    - วชิา การเตรียมดิน/การตรวจ
วเิคราะห์ดิน

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานพัฒนาทีดิ่น

   - วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี/โรค
พืช

1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนย์วจิัยข้าวลพบุรี

   - วชิา การท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

   - วชิา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
    - วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /
เศรษฐกิจพอเพียง

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม
    - วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
    - วชิาการผลิตมะนาวหน้าแล้ง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก 
ข้อ

ราย

   - วชิา วถิีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบรีุ
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็น
ทางการ

ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่
ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
 .................. 
............................................................
.............
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
............................................................
.............
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
 ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนกังำนสหกรณ์จังหวัด เข้ำบรรยำยหวัข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยั่งยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแหง่ก ำหนด  ***



แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ * SC

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด 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 ..การตรวจ
วิเคราะห์ดิน

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ยหมัก 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกพืช
น้ าน้อย..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและ
ใชส้ารชวีภณัฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปีก 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง
 ..การลดต้นทุนการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูล
ประจ า ศพก.

เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์ิจยั
ขา้ว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

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.

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ .............ดอนพุด...........จงัหวดั........สระบุรี............. ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชือ่
ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนต าบล
ไผ่หล่ิว

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนชมุชน
ต าบลบ้านหลวง

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 25 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์ิจยั
ขา้ว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน
, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ือง
ร้องเรียน

คร้ัง



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบั
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั
..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั
.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ
 .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก

   - วิชา การเลือกใชปุ้๋ยเคมีอยา่งถกู
วิธี

1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัขา้วลพบุรี

   -  วิชา การผลิตสารชวีภณัฑ์เพื่อ
การเกษตร

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

   - วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /
เศรษฐกจิพอเพียง

1 / 50 คร้ัง/ราย



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

   - วิชา การผลิตฮอร์โมนเพื่อ
การเกษตร

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

   - วิชา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก 
ขอ้ 5.1 )

ราย

   - วิชา วิถสีหกรณ์สู่ความยัง่ยนื  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวัดสระบรีุ
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เป็น
ทางการ

ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ
ขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชือ่กจิกรรม
 .................. 
..............................................................
...........
 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม
 ...................... 
..............................................................
...........
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
 ........................  ชือ่กจิกรรม
 ....................................................

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวัด เข้ำบรรยำยหวัข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ยนื ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแหง่ก ำหนด  ***



กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย ระยะเวลา หน่วยงาน
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 ทีร่่วมด าเนินการ

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ
1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.หนองโดน

1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ 1 แผน สนง.กษอ.หนองโดน

ด าเนนิการ
2. การพัฒนาศักยภาพ
2.1สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.หนองโดน

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน   กรมพฒันาทีดิ่น

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับเปล่ียนวธิกีารปลูกขา้ว 1 ฐาน กรมการขา้ว

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจดัการศัตรูขา้ว 1 ฐาน สนง.กษอ.หนองโดน

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษบกจิพอเพยีงและไร่นาสวนผสม 1 ฐาน สนง.กษอ.หนองโดน

 - ฐานเรียนรู้เร่ือง การเล้ียงหมหูลุม สน.ปศุสัตว์อ าเภอ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทนุการผลิตขา้ว 1 เร่ิอง สนง.กษอ.หนองโดน

2.4 การปรังปรุง/จดัท า/ขอ้มลู 5 เร่ือง สนง.กษอ.หนองโดน

ประจ า ศพก
2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุือ่ศูนย์)
 - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน 2 ศูนย์ สนง.กษอ.หนองโดน

 - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.หนองโดน

3.การบรหิารจดัการ ศพก.
3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.กษอ.หนองโดน

3.2 การประชาสัมพนัธ์ 6 คร้ัง สนง.กษอ.หนองโดน

3.3การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.กษอ.หนองโดน

3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 3 คร้ัง สนง.กษอ.หนองโดน

4. การใหบ้รกิาร ศพก.
4.1 การใหบ้ริการของขอ้มลู ขา่วสาร 16 คร้ัง

4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 20 คร้ัง

                  แผนการด าเนินงานของ
                          ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบรุี ประจ าปงีบประมาณ 2560



กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย ระยะเวลา หน่วยงาน
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 ทีร่่วมด าเนินการ

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

กรมพฒันาทีดิ่น

กรมการขา้ว

กรมประมง

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน
4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั
ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วจิยัร่วมกบั
4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั
4.5.3 ฝึกงานของ
4.5.4 อืน่ๆ
4.6 คลินกิเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร 8 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.หนองโดน

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
5.1.1 หลักสูตรหลัก
   - วชิา การใชปุ้ย๋ตามค่าวเิคราะหดิ์น 2 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.หนองโดน

   - วชิาการปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชืโดยใชส้ารชวีภณัฑ์ 1 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.หนองโดน

5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา)
   - วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่/เศรษฐกจิพอเพยีง 3 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.หนองโดน

5.1.3 หลักสูตรเสริม 1 คร้ัง/ราย

   - วชิา การขยายพนัธุม์ะนาว 3 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.หนองโดน

   - วชิา บญัชต้ีนทนุ 1 คร้ัง/ราย กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

5.2 การอบรมอืน่ๆ(นอกเหนอืจาก ขอ้ 5.1)
   - วชิา วถิสีหกรณ์สู่ความยัง่ยนื  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบรีุ

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไมเ่ปน็ทางการ



กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย ระยะเวลา หน่วยงาน
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 ทีร่่วมด าเนินการ

6.การสนับสนุนเพ่ิมเตมิเพ่ือขบัเคลือ่น 
ศพก. (รัฐ/ เอกชน/ ชมุชน)
6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชือ่กจิกรรม
6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กจิกรรม
6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ชือ่กจิกรรม



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ทีร่่วมด าเนินการ
1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ SC
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนนิการ

1 แผน 1-10ตค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ พด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนลียีการ
ผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์.

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ สวพ 5

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

สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองลด
ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า
 ศพก.

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอวังมว่ง จงัหวัดสระบรุี. ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ทีร่่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 17 20 20 สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 23
 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบั
สถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั
..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั
.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ
 .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ทีร่่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. 
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

 3/50 คร้ัง/ราย 11 14 12 สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
    - เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียง
สัตว์เพื่อลดต้นทุน

 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ สวพ 5

    - วิชาการจัดการดินและปุย๋  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ พด
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
   - วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิ
พอเพียง

 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม  1/50 คร้ัง/ราย
    -  วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 
5.1 )

ราย

   - วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยัง่ยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวดัสระบุรี
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย
6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจังหวัด
 6.2 งบจากท้องถิน่

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั เข้ำบรรยำยหัวข้อวชิำ วถิีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งก ำหนด  ***



แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพระพุทธบาท จงัหวัดสระบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ SC

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน กส. สก. พด. กวช. พศ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าวโพด
เล้ียงสัตว์

1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ระบบการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปกี 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..เพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์

1 เร่ือง ส านกัวิจัยและพฒันาการ
เกษตรเขตที่ 5

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว, สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................

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

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก

   - วิชา เทคโนโลยีการปลูกพชืตระกลูถั่วใหไ้ด้
คุณภาพ

1/50 คร้ัง/ราย กวก

    - วิชา การบริหารจัดการศัตรูพชื 1/50 คร้ัง/ราย กสก

   - วิชา เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 1/50 คร้ัง/ราย พด กวก

   - วิชา หลักการใช้น้ าที่เหมาะสม 1/50 คร้ัง/ราย พด ทรัพยากรน้ าบาดาล

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

   - วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย

    - วิชา บญัชีต้นทนุการผลิต คร้ัง/ราย กตส กสส.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

   - วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

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



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................

 *** หมายเหตุ:   ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าบรรยายหัวข้อวิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยัง่ยืน ของแต่ละ ศพก. ภายใต้หลักสูตรและระยะเวลาที่ ศพก.แต่ละแห่งก าหนด  ***



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ทีร่่วมด าเนินการ
1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ * สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนนิการ

1 แผน * สนง.เกษตร อ.เสาไห้

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม 1 หลัง 9-31 ธ.ค. สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการตรวจวิเคราะห์
และการ

1 ฐาน 10-31 ธ.ค. สถานีพฒันาที่ดิน

ใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะหดิ์น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมกั
และน้ าหมักชีวภาพ

1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้
สารชีวภณัฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตร อ.เสาไห้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพืชใช้น้ า
นอ้ย

1 ฐาน สนง.เกษตร อ.เสาไห้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผักสวนครัว 1 ฐาน สนง.เกษตร อ.เสาไห้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าบญัชี
ครัวเรือน

1 ฐาน ตรวจบัญชีสหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปกี 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,เกษตรอ าเภอ
,พัฒนาที่ดิน

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเสาไห ้ จงัหวัดสระบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ทีร่่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า 
ศพก.

เร่ือง ส านักงานเกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว,สถานีพฒันาที่ดิน,ประมง,ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตร อ.เสาไห้
    - ศูนย์ ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตร อ.เสาไห,้กรมการข้าว

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน คร้ัง สนง.เกษตร อ.เสาไห้
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 4.3 Field Day  1/200 คร้ัง/ราย *9 สนง.เกษตร อ.เสาไห,้หนว่ยงานภาคี

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา
 หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย 
ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั
..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั
.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ทีร่่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

  4.5.4 อืน่ๆ
 .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. 
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก  1/50 คร้ัง/ราย
   - วิชาการลดต้นทุนการผลิตข้าว  1/50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตร อ.เสาไห้
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
   - วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิ
พอเพียง

 1/50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตร อ.เสาไห้

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
   - วิชา.การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตร อ.เสาไห้
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 
5.1 )

ราย

   - วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยัง่ยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวดัสระบุรี



ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ทีร่่วมด าเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย
6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กจิกรรม
 ..................
 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม
 ......................
 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) 
งบประมาณจากหนว่ยภาคี
6.3.1กรมการข้าว  1/50 คร้ัง/ราย พ.ย.2559-ก.ย.2560 กรมการข้าว
6.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 ศูนย์ พ.ย.2559-ก.ย.2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์
6.3.3 กรมพัฒนาที่ดิน 1 ศูนย์ พ.ย.2559-ก.ย.2560 สถานพีัฒนาที่ดิน
6.3.4กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 1 ศูนย์ ต.ค.59-ก.ย.60 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
6.3.5 กรมปศุสัตว์ 1 ศูนย์ ต.ค.59-ก.พ.60 กรมปศุสัตว์
6.3.6 กรมประมง 1 ศูนย์ พ.ย.59-ส.ค.60 กรมประมง
6.3.7 กรมชลประทาน 1 ศูนย์ ต.ค.59-ก.ย.60 กรมชลประทาน
6.3.8 กรมหมอ่นไหม 1 ศูนย์ ต.ค.59-ก.ย.60 ศูนย์หม่อนไหมฯ
6.3.9 กรมฝนหลวง 1 ศูนย์ ม.ค.-60 กรมฝนหลวง
6.3.10 ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแหง่ชาติ 1 ศูนย์ ม.ค.60-ม.ีค.60 ส่วนกลาง
6.3.11ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 1 ราย ม.ค.60-ม.ีค.60 สนง.เศรษฐกจิการเกษตร

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั เข้ำบรรยำยหัวข้อวชิำ วถิีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งก ำหนด  ***



ระยะเวลา หน่วยงาน
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 ที่ร่วมด าเนินการ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ SC
 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  ลดต้นทุนการผลิต ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  เพิ่มมูลค่าผลผลิต ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ (วัวนม) ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปีก 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 
     - เร่ือง ลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง

1 เร่ือง
 - สนง.เกษตรอ าเภอ
 - พฒันาที่ดิน

    - แปลงสาธิตการปลูกพืชด้วยระบบน้ าหยด สปก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง
 - เกษตร
 - ปศุสัตว์
 - พฒันาที่ดิน

 - จัดท าเอกสารเผยแพร่ 2 เร่ือง 20,000  บาท
     ( 1 )  การปลูกพชืด้วยระบบน้ าหยด สปก.
     ( 2 )  เอกสารเผยแพร่เร่ืองการปฏิรูปที่ดิน สปก.
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ ข้าวโพดแปลงใหญ ่5 ต าบล 5 ศูนย์ ทุกหน่วยงาน
    - ศูนย์ ผัก 1 ศูนย์ ทุกหน่วยงาน

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย



ระยะเวลา หน่วยงาน
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 ที่ร่วมด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 11 คร้ัง ทุกหน่วยงาน
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 11 คร้ัง ทุกหน่วยงาน
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 9 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง ทุกหน่วยงาน
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงาน
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 9 คร้ัง ทุกหน่วยงาน
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

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

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

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง ทุกหน่วยงาน



ระยะเวลา หน่วยงาน
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 ที่ร่วมด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

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

 5/50 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงาน

 5.1.1 หลักสูตรหลัก  5/50
 - สนง.เกษตรอ าเภอ
- สนง.ตรวจบัญชี

   - วิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  1/50 คร้ัง/ราย  - สนง.พฒันาที่ดิน
   - วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน  1/50 คร้ัง/ราย  - สนง.พฒันาที่ดิน
   - การใช้พันธุ์มันที่ดีและเหมาะสม  1/50 คร้ัง/ราย ส านักวจิัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5
   - เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมัน  1/50 คร้ัง/ราย ส านักวจิัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5
   - เทคนิคการเพิ่มมูลค่ามันส าปะหลัง  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

   - วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม
   - วิชา ความรู้เร่ืองสหกรณ์และวิถีสหกรณ์สู่
ความยั่งยืน

 1/50 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวดัสระบุรี

   - วิชา การท าบัญชีครัวเรือน  2/50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

   - วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวดัสระบุรี
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั เข้ำบรรยำยหัวข้อวชิำ วถิีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ยนื ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งก ำหนด  ***



หน่วยงาน

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 ที่รว่มด าเนินการ
1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง x x ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน้ าหมกัชีวภาพ 1 ฐาน x สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะหดิ์น 1 ฐาน x สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไกไ่ข่ 1 ฐาน x x สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงกบในกระชังบก 1 ฐาน x x สนง.ประมงจังหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปกี 1 ฐาน x x สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทนุการผลิตข้าวและการไถกลบตอซังข้าว

1 เร่ือง x x x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง x x สนง.เกษตรอ าเภอฯ
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ต.ผ้ึงรวง) 1 ศูนย์ x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสระบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
ระยะเวลา



หน่วยงาน

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 ที่รว่มด าเนินการ
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

ระยะเวลา

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน (ต.หว้ยบง) 1 ศูนย์ x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน (ต.เขาดิน
พฒันา)

1 ศูนย์ x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง x x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 คร้ัง x x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ (ทกุเดือน) 12 คร้ัง x x x x x x x x x x x x สนง.เกษตรอ าเภอฯ
 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง x x สนง.เกษตรอ าเภอฯ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลูข่าวสาร 3 คร้ัง x x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 3 คร้ัง x x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 3 คร้ัง x x x ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 

- คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................

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

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร 1 คร้ัง x (15) ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอฯ



หน่วยงาน

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 ที่รว่มด าเนินการ
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

ระยะเวลา

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล

3/50 คร้ัง/ราย x
(28)

x
(19)

x
(17) 5.1.1 หลักสูตรหลัก

   - วิชา การเตรียมดินและการปรับปรุงบ ารุง
ดิน

1/50 คร้ัง/ราย x สถานีพัฒนาที่ดินฯ
   - วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุท์ี่ดี 1/50 คร้ัง/ราย x ศูนย์วจิัยข้าวฯ
   - วิชา การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิตของ
ข้าว

1/50 คร้ัง/ราย x ศูนย์วจิัยข้าวฯ
   - วิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น
ร่วมกบัการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์

1/50 คร้ัง/ราย x สถานีพัฒนาที่ดินฯ

   - วิชา ศัตรูพชืและการบริหารจากการ
ศัตรูพชืแบบผสมผสาน

1/50 คร้ัง/ราย x สนง.เกษตรอ าเภอฯ
   - วิชา การเกบ็เกี่ยวและการดูแลผลผลิต
หลังการเกบ็เกี่ยว

1/50 คร้ัง/ราย x ศูนย์วจิัยข้าวฯ

   - วิชา การบรรจุภณัฑ์และการแปรรูป 1/50 คร้ัง/ราย x ศูนย์วจิัยข้าวฯ
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

   - วิชา เกษตรทฤษฎใีหม/่เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย x สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ

5.1.3 หลักสูตรเสริม

   - วิชา การท าบญัชีครัวเรือน-บญัชีต้นทนุ
อาชีพ

1/50 คร้ัง/ราย x กรมตรวจบัญชีฯ
   - วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย x กรมชลประทาน
   - วิชา การท าชาใบหมอ่นและน้ าลูกหมอ่น 1/50 คร้ัง/ราย x ศูนย์หม่อนไหมฯ



หน่วยงาน

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 ที่รว่มด าเนินการ
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

ระยะเวลา

   - วิชา การเล้ียงปลาดุกในบอ่พลาสติกและ
การเล้ียงกบในกระชังบก

1/50 คร้ัง/ราย x สนง.ประมงจังหวดั

   - วิชา การท าน้ าหมกัชีวภาพสูตรต่างๆ 1/50 คร้ัง/ราย x สถานีพัฒนาที่ดินฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) - ราย

   - วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน  1/60 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวดัสระบุรี
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ - ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม ...................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม

  6.3.1 กรมการข้าว 1/50 คร้ัง/ราย x x x x x x x x x x x ศูนย์วจิัยข้าวฯ
  6.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 ศูนย์ x x x x x x x x x x x กรมส่งเสริมสหกรณ์
  6.3.3 กรมพฒันาที่ดิน 1 ศูนย์ x x x x x x x x x x x สถานีพัฒนาที่ดินฯ
  6.3.4 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 1 ศูนย์ x x x x x x x x x x x x กรมตรวจบัญชีฯ
  6.3.5 กรมปศุสัตว์ 1 ศูนย์ x x x x x ปศุสัตวจ์ังหวดัฯ
  6.3.6 กรมประมง 1 ศูนย์ x x x x x x x x x x ประมงจังหวดัฯ
  6.3.7 กรมชลประทาน 1 ศูนย์ x x x x x x x x x x x x ชลประทานจังหวดัฯ
  6.3.8 กรมหมอ่นไหม 1 ศูนย์ x x x x x x x x x x x ศูนย์หม่อนไหมฯ
  6.3.9 กรมฝนหลวง 1 ศูนย์ x กรมฝนหลวง
  6.3.10 ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแหง่ชาติ

1 ศูนย์ x x x ส่วนกลาง

  6.3.11 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 1 ศูนย์ x x x สนง.เศรษฐกจิการเกษตร



หน่วยงาน

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 ที่รว่มด าเนินการ
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

ระยะเวลา

 *** หมำยเหตุ:   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั เข้ำบรรยำยหัวข้อวชิำ วถิีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งก ำหนด  ***


