
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสพุรรณบุรี 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 * *
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน * *
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง *
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตพืชในโรงเรือน ๑ ฐาน * * *
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ๑ ฐาน * * *
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุนการผลิตขา้ว ๑ ฐาน * * *
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงโคขนุคุณภาพดี ๑ ฐาน * * *
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองขา้วครบ
วงจร ๑ แปลง * * * *

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. ๓ เร่ือง * * *
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชน ๑ ศูนย์ * * *
    - ศูนย ์กลุ่มวิสาหกจิชมุชน ๑ ศูนย์ * * *
    - ศูนย ์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชมุชน ๑ ศูนย์ * * *
    - ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชมุน ๑ ศูนย์ * * *

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

1

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 หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. ๕ คร้ัง * * * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ๑๒ คร้ัง * * * * * * * * * * * *
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า ๑๒ คร้ัง * * * * * * * * * * * *
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ๑ คร้ัง *
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ๑๒ คร้ัง * * * * * * * * * * * *
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ๑๒ คร้ัง * * * * * * * * * * * *
 4.3 Field Day ๑/๒๐๐ คร้ัง/ราย *
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง * * * * * * * * * * * *
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 แปลงทดสอบร่วมกบัสถาบัน
วิทยาศาสตร์ขา้วแห่งชาติ ๑ แปลง *

  4.5.2 ร่วมกบั ธกส. ด าเนินศูนยเ์รียนรู้ชมุชน ๑ กลุ่ม * * * * * * * * * * * *

  4.5.3 ฝึกงานของนักศึกษา
  4.5.4 อื่นๆ
 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรขา้ว

 1/30 คร้ัง/ราย * * * *

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วพันธุ์ดี  1/30 คร้ัง/ราย *
 2) วิชา การใชส้ารชวีภัณฑ์ ทดแทนสารเคมี  1/30 คร้ัง/ราย *
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)  1/30 คร้ัง/ราย *
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/30 คร้ัง/ราย *
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1/30 คร้ัง/ราย *

 1) วิชา การท าบัญชคีรัวเรือนเบือ้งต้น  1/30 คร้ัง/ราย *
 2) วิชา การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงกบัการพัฒนาอาชพี  1/30 คร้ัง/ราย *

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ -
ขบัเคร่ือนการพัฒนาวิสาหกจิชมุชน ๓๐ ราย

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

๖.๓.๑ กรมการขา้ว ชื่อกจิกรรม การพัฒนา
ฐานเรียนรู้ด้านขา้ว การสร้างเครือขา่ย
เกษตรกรผู้น าใน ศพก.ด้านขา้ว

๑ ศูนย์ *

 6.3.๑.๑.  ชื่อกจิกรรม การสร้างเครือขา่ย
เกษตรกรผู้น าใน ศพก.

๕๐ 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
รว่มด าเนินการ

๖.๓.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชื่อกจิกรรม  
สนับสนุนวิทยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการ
สหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์

๑ ศูนย์ * *

๖.๓.๒.๑ ชื่อกจิกรรมสนับสนุการด าเนิน
กจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพืน้ที ่ศพก.

๑ ศูนย์ *

๖.๓.๒.๒ ชื่อกจิกรรมสนันสนุนส่ือการเรียนรู้
ด้านการสหกรณ ประจ า ศพก.

*

๖.๓.๓.  กรมพัฒนาทีดิ่น กจิกรรม ท าจดุ
เรียนรู้การพัฒนาทีดิ่น/ปรับปรุงฐานขอ้มูลศูนย์

๑ ศูนย์ * *

๖.๓.๔. กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ชื่อกจิกรรม 
สร้างฐานเรียนรู้การท าบัญช/ีบริการความรู้
ทางบัญชแีกเ่กษตรกร

๑ ศูนย์ *

๖.๓.๕. กรมปศุสัตว์ ชื่อกจิกรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาอาชพีด้านปศุสัตว์ เมนู
ทางเลือกอาชพีปศุสัตว์

๑ ศูนย์ *

๖.๓.๖. กรมประมง ชื่อกจิกรรม ส่งเสริม
ความรู้ด้านประมงสู่เกษตรกร

๑ ศูนย์ *

๖.๓.๗. กรมชลประทาน ชื่อกจิกรรม บริการ
ขอ้มูลขา่วสารวิชาการ/การใชน้้ าอยา่งมีคุณค่า

๑ ศูนย์ * *
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ด่านช้าง จังหวดั สุพรรณบุรี 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. 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
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตออ้ย ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการใช้สารเคมี ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการใช้ปุย๋เคมี ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เพิม่ความอุดมสมบรูณ์ของดิน ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตออ้ย

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์เครือขา่ย ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

1ธ.ค.59-30ม.ค.60

1ธ.ค.59-30ม.ค.60

1ธ.ค.59-30ม.ค.60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

1ธ.ค.59-30ม.ค.60

1ธ.ค.59-30ม.ค.60

1ธ.ค.59-30ม.ค.60

1ธ.ค.59-30ม.ค.60

1ธ.ค.59-30ม.ค.60
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย  *20 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน 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 .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

ม.ค.-50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพ (ระบุวิชา))การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ออ้ย

 1) วิชา ระบบน้ าหยด ม.ค.-50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา ............................................ คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า ม.ค.-50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบรุี   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 *6-9 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *13-16 สนง.กษอ.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 จดัหาวัสดุอุปกรณ์ 1 หลัง สนง.กษอ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทนุการใช้สารเคมี 1 ฐาน สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทนุการใช้เมล็ดพนัธุ์ 1 ฐาน สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ในดิน 1 ฐาน สนง.พด.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดบนัทกึบญัชี 1 ฐาน สนง.ตรวจบญัชี
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน สนง.กษอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทนุการ
ผลิตข้าว

เร่ือง สนง.กษอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.กษอ.
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ *28 สนง.กษอ.
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ *27 *24 สนง.กษอ.
    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.กษอ.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.กษอ.
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.กษอ.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย * สนง.กษอ.
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.กษอ.
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/20 คร้ัง/ราย * * * สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

 1) วิชาการผลิตสารชีวภณัฑ์ 2/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

9

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบรุี   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 *6-9 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *13-16 สนง.กษอ.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 จดัหาวัสดุอุปกรณ์ 1 หลัง สนง.กษอ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทนุการใช้สารเคมี 1 ฐาน สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทนุการใช้เมล็ดพนัธุ์ 1 ฐาน สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ในดิน 1 ฐาน สนง.พด.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดบนัทกึบญัชี 1 ฐาน สนง.ตรวจบญัชี
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน สนง.กษอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทนุการ
ผลิตข้าว

เร่ือง สนง.กษอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.กษอ.
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ *28 สนง.กษอ.
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ *29 *8 สนง.กษอ.
    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.กษอ.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.กษอ.
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.กษอ.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย * สนง.กษอ.
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.กษอ.
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/20 คร้ัง/ราย * * * สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

 1) วิชาการผลิตสารชีวภณัฑ์ 2/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
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แผนการด าเนินงานของ  

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 1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน 8-12 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 7-31
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ฐาน ศูนยว์จิยัขา้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะหดิ์น 1 ฐาน พฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้เคร่ืองจักรกล- 1 ฐาน ศูนยว์จิยัขา้ว

      การเกษตร
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้น- เร่ือง - ศูนยว์จิยัขา้ว

      ทุนการผลิตข้าว - สถานีพฒันที่ดิน

- สนง.เกษตรอ าเภอ

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

- ศูนยว์จิยัขา้ว

- สถานีพฒันที่ดิน

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ เมอืงสพุรรณบุรี จงัหวัด สพุรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560

1 ธ.ค.59-31 ม.ค.60

1 ธ.ค.59-31 ม.ค.60

1 ธ.ค.59-31 ม.ค.60

1 ธ.ค.59-31 ม.ค.60
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ ศูนยว์จิยัขา้ว

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง หน่วยงานภาคี

 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 12 - สนง.เกษตรอ าเภอ

- ศูนยว์จิยัขา้ว

- สถานีพฒันาที่ดิน

- ประมง

- ปศุสัตว์

- ชลประทาน,....

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

25 ธ.ค.59-31 ม.ค.60

25 ธ.ค.59-31 ม.ค.60

25 ธ.ค.59-31 ม.ค.60

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร 1 คร้ัง *

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

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะหดิ์น 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1/50 คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร (ข้าว) 1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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หน่วยงานที่
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 ร่วมด าเนินการ

1.การวเิคราะห์ศักยภาพ
  1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
  1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
  2.1 สร้างสาลาเรียนรู้ 1 หลัง
  2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
       - ฐานเรียนรู้เร่ืองการลดต้นทุนการผลิต ศูนยว์จิยัขา้ว

สถานีพัฒนาที่ดิน
       - ฐานเรียนรู้เร่ืองการเพิ่มผลผลิตขา้ว ศูนยว์จิยัขา้ว,

สถานีพัฒนาที่ดิน
       - ฐานเรียนรู้เร่ืองแปลงเรียนรู้ ศูนยว์จิยัขา้ว,สนง.กษอ.

สถานีพัฒนาที่ดิน
       - ฐานเรียนรู้เร่ืองการตลาดและการแปรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทุนการผลิตขา้ว ศูนยว์จิยัขา้ว,สนง.กษอ.

สถานีพัฒนาที่ดิน

2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนยว์จิยัขา้ว,สนง.กษอ.
สถานีพัฒนาที่ดิน,

ประมง,ปศุสัตว์
2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย(ระบุศูนย์)
       - ศูนย์………ศจช……………...…………. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

       - ศูนย์………ศดปช………………………. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

       - ศูนย์………ขา้วชมุชน…………..………………. 2 ศูนย์ ศูนยว์จิยัขา้ว

       - ศูนย์……………………..……………….

ระยะเวลา
ปริมาณ หน่วย

1 เร่ือง

1 เร่ือง

1

กจิกรรม

แผนการด าเนินงาน
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร    อ าเภอศรีประจนัต ์   จงัหวดัสพุรรณบุรี

1 ฐาน ศูนยว์จิยัขา้ว,สนง.กษอ.

1 ฐาน

1 ฐาน

ฐาน
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หน่วยงานที่
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 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา
ปริมาณ หน่วยกจิกรรม

3. การบริหารจดัการ ศพก.
   3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง สนง.กษอ.

   3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.กษอ.

   3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.

   3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.

4. การให้บริการของ ศพก.
   4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร 24 คร้ัง สนง.กษอ.

   4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 24 คร้ัง สนง.กษอ.

   4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย ศูนยว์จิยัขา้ว,สนง.กษอ.
สถานีพัฒนาที่ดิน,

ประมง,ปศุสัตว์
   4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 24 คร้ัง
   4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถานศึกษา หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ
      4.5.1 วจิยัร่วมกบั…………………………………... 
      4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั…………………
      4.5.3 ฝึกงานของ…………………………………... 
      4.5.4 อื่นๆ…………………………...……………... 
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
   5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
  5.1.1 หลักสูตร(การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก.(ระบุวชิา)
   1) วชิาการเตรียมดิน 1/50 คร้ัง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน,

   2) วชิาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์จิยัขา้ว

   3) วชิาการใชปุ้๋ยลดต้นทุน 1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์จิยัขา้ว

  5.1.2 หลักสูตรบังคับ(ระบุวชิา)
   1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม/่เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย
  5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี

1/50 คร้ัง/ราย

2 คร้ัง
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หน่วยงานที่
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 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา
ปริมาณ หน่วยกจิกรรม

องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า (ระบุวชิา)
   1) วชิาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1/50 คร้ัง/ราย
   2) วชิาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ(นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1)
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
   6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม………………………
   6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม………………………
   6.1 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชื่อกจิกรรม……………
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ สองพ่ีน้อง จังหวัด สุพรรณบรุี 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
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุนาข้าว 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ดพนัธุ์ 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูป 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองคุณภาพข้าว เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์ข้าวลดต้นทนุ ม.5 1 ศูนย์
    - ศูนย ์เมล็ดพนัธุ์ข้าว 1 ศูนย์
    - ศูนย ์การแปรรูปกลุ่มวิสาหกิจฯ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 6 คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 4 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 6 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง
 4.3 Field Day 1/50 คร้ัง/ราย
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

8/400 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา ข้าวนาปี 4/200 คร้ัง/ราย
 2) วิชา ข้าวนาปรัง 4/200 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุี 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.กษอ.สช.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.สช.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิตข้าว 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปผลิตภณัฑ์ข้าว 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัท าบญัชีฟาร์ม 1 ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

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)
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมชน ต.วังลึก 1 ศูนย์ 29
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมชน ต.กระเสียว 1 ศูนย์ 29
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชน ต.วังลึก 1 ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. คร้ัง 26
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 คร้ัง/ราย 15
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ.....................-.....................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ......-...........
  4.5.3 ฝึกงานของ ...................-.......................
  4.5.4 อืน่ๆ
 ...........................-.......................... 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 คร้ัง/ราย
1/50

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การลดต้นทนุการผลิตข้าว 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน 1/50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การจดัท าบญัชีฟาร์ม 1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 3/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุ 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
ต.ค59 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 *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ข้าว 1 ฐาน ศูนยว์จิยัขา้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง กลุ่มสหกรณ์ 1 ฐาน สนง.ส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การพัฒนาดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง บัญชี 1 ฐาน สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปศุสัตว์ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ประมง 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนยว์จิยัข้าว, ส่งเสริม
สหกรณ์จงัหวดั, สถานีพัฒนาที่ดิน, ตรวจบัญชี
สหกรณ์,ปศุสัตว,์ ประมง, ชลประทาน, ฝน
หลวงและการบินเกษตร, สนง.มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ัดการดินปุย๋ชุมชน ต.แจงงาม 1 ศูนย์ *21 *7 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชมชน ต.แจงงาม 1 ศูนย์ *20 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชมชน ต.หนองโพธิ์ 1 ศูนย์ *21 สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

1 ต.ค.-30 ธ.ค.

1 ต.ค.-30 ธ.ค.

1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60

1 พ.ค.- 31 ส.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

1 พ.ย.59 -  31 มี.ค.60

1 พ.ค.- 30 มิ.ย.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

1 ต.ค.-30 ธ.ค.

1 พ.ย.59 - 30 ก.ย.60
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ระยะเวลา
ต.ค59 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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง 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 *18 สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนยว์จิยัข้าว, ส่งเสริม

สหกรณ์จงัหวดั, สถานีพัฒนาที่ดิน, ตรวจบัญชี
สหกรณ์,ปศุสัตว,์ ประมง, ชลประทาน,

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัยเจา้คุณณทหารลาดกระบงั

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

1 พ.ค. - 31 ส.ค.

1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

1 ส.ค. - 30ก.ย.
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ระยะเวลา
ต.ค59 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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา เทคโนโลยกีารพัฒนาดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 2) วชิา การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนยว์จิยัขา้ว

 3) วชิา การท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 4) วชิา การท าและใช้น้ าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า (ระบุ
วชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย ส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดั

 2) วชิาการจัดท าบัญชี 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์

 3) วชิาเทคโนโลยด้ีานปศุสัตว์ 1 / 10 คร้ัง/ราย สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

 4) วชิาเทคโนโลยกีารประมง 1 / 20 คร้ัง/ราย สนง.ประมงจงัหวดั

 5) วชิาเทคโนโลยชีลประทาน 1 / 50 คร้ัง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60

1 ธ.ค.59 - 28 ก.พ.60

1 พ.ย.59 - 30 มิ.ย.60

1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60

1 เม.ย. - 31 พ.ค.

1 เม.ย. - 31 ก.ค.

1 เม.ย. - 31 พ.ค.

1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60

1 พ.ค. - 31 ส.ค.

1 พ.ค. - 31 ส.ค.
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  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 1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมักเดิมอากาศ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นุนการผลิต 3:2:1 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,
กรมการขา้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปขา้ว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ 
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผักระบบอินทรีย์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ, 

ศูนยพ์ัฒนาอาชีพ
การเกษตร

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

2 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,         
สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ต.พลับพลาไชย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,  

สนง.เกษตรสหกรณ์

   - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.บ้านดอน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,  
ศูนยอ์ารักขาพืช

   - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ต.จรเข้สามพนั 1 ศูนย์ สถานีพัฒนาที่ดิน,  
สนง.เกษตรอ าเภอ

   - ศูนยเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต.ดอนคา 1 ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * *
 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
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 15 สนง.เกษตรอ าเภอ,  

สถานีพัฒนาที่ดิน,  
ศูนยว์ิจยัขา้, ประมง , 
ปศุสัตว์ , กส. , 
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง ม.เกษตรศาสตร์

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน
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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

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง *
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ ,  
สถานีพัฒนาที่ดิน , 
ประมง , ศูนยว์ิจยัขา้ว

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการปรับปรุงคุณภาพขา้ว 2/20 คร้ัง/ราย * * สนง.เกษตรอ าเภอ , 
ศูนยว์ิจยัขา้ว

 2) วิชาการปลูกผักอินทรีย์ 2/20 คร้ัง/ราย * * สนง.เกษตรอ าเภอ , 
ศูนยว์ิจยัขา้ว

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 4/12 คร้ัง/ราย * * * *
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีฟาร์มอยา่งง่าย 2/20 คร้ัง/ราย * * ตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
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 ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

สนง.เกษตรจงัหวัด

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม สนับสนุน
เกา้อี้เพื่อประชุมอบรม

50 ตัว เทศบาลต าบลจรเขส้ามพนั

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