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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก .
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋อนิทรีย์ 1 ฐาน  25 พ.ย. - 31 ม.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋น  าหมัก 1 ฐาน  25 พ.ย. - 31 ม.ค. สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน  25 พ.ย. - 31 ม.ค. สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน  25 พ.ย. - 31 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เกษตรทฤษฎใีหม่ 1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์) .

    - ศพก. เครือขา่ย บา้นนา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศพก. พติเพยีน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - พศก. เจา้ปลุก 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก .
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

 25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

มี.ค. - พ.ค. 

15 พ.ย.-30 ธ.ค.

1 ก.พ.-31มี.ค.

1 ก.พ.-31มี.ค.

1 ก.พ.-31มี.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด 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
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ /เอกชนในด้าน
การวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั .................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุชิา))

50 ราย

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ กรมการขา้ว

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) 50 ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา ลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 / 50 ครั ง/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
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม 50 ราย

 1) วชิาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์

 2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ ๆ ราย
 1) การผลิตและขยายเชื อจลิุนทรีย์ 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 2) การปลูกพชืไร้ดิน 1 / 25 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพ่ิมเตมิเพ่ือขบัเคลื่อน ศพก .(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)

  6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม พฒันากลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบการตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

3 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

  6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
  6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) .........  ชื่อกจิกรรม.........................



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 *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน *5-10 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 ..การเลี ยงไก่ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงปลา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สาร
ชีวภณัฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพชื..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
ลดต้นทนุการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า 
ศพก.

เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด 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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที ่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 *19 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์ ชลประทาน, .....

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

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ
.................

  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อืน่ๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การท าและใช้น  าส้มควันไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพยีง

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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
 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)  ชือ่กิจกรรม



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอลาดบัวหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศพก.ลาดบัวหลวง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เชื อราบิวเวอร์เรียและ
ไตรโคเดอร์ม่า....

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตหมักชวีภาพ.. 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การปลูกผักสวนครัว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด 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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนต าบลลาดบัว
หลวง

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชนต าบลสิงหนาท 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วจิัยข้าว

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

    - ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.คลองพระยาบันลือ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * ศพก.ลาดบัวหลวง

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง ศพก.ลาดบัวหลวง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง ศพก.ลาดบัวหลวง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง ศพก.ลาดบัวหลวง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตร
อ าเภอ ,ศพก.
ลาดบัวหลวง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

   1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย ศพก.ลาดบัวหลวง

   2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย ศพก.ลาดบัวหลวง

   3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย ศพก.ลาดบัวหลวง

   4) วิชา การท าและใชเ้ชื อราบิวเวอร์เรีย 1 / 50 ครั ง/ราย ศพก.ลาดบัวหลวง

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย ศพก.ลาดบัวหลวง

   1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย ศพก.ลาดบัวหลวง

5.1.3 หลักสูตรเสริม                               
    

ศพก.ลาดบัวหลวง

   1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย ศพก.ลาดบัวหลวง

   2) วิชา การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 ศพก.ลาดบัวหลวง

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

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

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



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอบางปะหัน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศพก.,          
สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าและใชน้  าหมัก
ชวีภาพ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
ขา้ว

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงปลาในนาขา้ว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง

25 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด 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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง

ทกุวันที่ 25 ของเดือน

ศพก.,          
สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง ศพก.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ศพก.

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย

    15 พ.ค.-15 มิ.ย.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง ศพก.



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
สถานีพฒันาทีดิ่น

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
สถานีพฒันาทีดิ่น

 4) วิชา การปรับปรุงคุณภาพขา้วเปลือก 1 / 50 ครั ง/ราย ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานตรวจบัญชี

 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย ชลประทานจงัหวดั
 สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 1) วิชา การปลูกพืชปุย่สดปรับปรุงดิน 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
สถานีพฒันาทีดิ่น



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม รถ
แทรกเตอร์ล้อยาง 1 คัน

จ.พระนครศรีอยุธยา

 6.2 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ผานพรวน
(ผาน7) 1 ชดุ

จ.พระนครศรีอยุธยา
 6.3 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม เคร่ืองอดั
ฟาง 1 เคร่ือง จ.พระนครศรีอยุธยา



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 การวเิคราะห์ศักยภาพ 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 การท าและใช้ปุ๋ยชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน ปศุสัตว์อ าเภอ,ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัดศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน
การผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

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

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 พ.ค. - 15 ก.ย.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.
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 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลคลองจิก 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชนต าบลเชียงรากน้อย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บรกิารของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิยั

ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง มหาวิทยาลัย.........

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

15 ม.ค.-25 ก.พ.

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

15 ม.ค.-25 ก.พ.
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา)

50 ราย

 1) วชิา การเตรียมดิน 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 3) วชิา การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 50 ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม 50 ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์

 2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่น ๆ 30 ราย
 1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการ
วเิคราะห์ดิน

1/30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 2) การเรียนรู้เทคโนโลยด้ีานดินและปุ๋ย 1/30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปุ๋ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน

1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ศดปช.
,สถานีพัฒนาที่ดิน

 4) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสาน (IPM) 1/30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศจช.

 5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีร่วมกับ     
ปุ๋ยชีวภาพ

1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน
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5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคลื่อน ศพก.(รฐั/
เอกชน/ชุมชน)
  6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
  6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

  6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........                 
ชื่อกิจกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครอืข่าย
  7.1 ตรวจสารพษิตกค้างในเลือด 50 ราย สาธารณสุข

  7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื อจุลินทรียค์วบคุม
ศัตรูพชื

100 กิโลกรัม ศจช.

  7.3 จัดท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์การ
ระบาดศัตรูพชื

2 แปลง ศจช.

  7.4 บริการตรวจวเิคราะห์ดินเบื องต้น สถานีพฒันาที่ดิน
15 ธ.ค. - 30 มี.ค. 1 พ.ค. - 15 ก.ย.



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 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 30-ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดิน 1 ฐาน 15 ธ.ค.- 31 ม.ค. สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงไกไ่ข่ 1 ฐาน 15 ธ.ค.- 31 ม.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ

1 ฐาน 15 ธ.ค.- 31 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพื่อก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน

15 ธ.ค.- 31 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุน
การผลิตผัก

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานพีฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

10 ม.ค.- 28 ก.พ.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลบ้านใหม่ 1 ศูนย์ 15 ธ.ค.- 31 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชน ต าบลบ้านใหม่ 1 ศูนย์ 15 ธ.ค.- 31 ม.ค. ศูนย์วิจัยข้าว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลบ้านใหม่ 1 ศูนย์ 15 ธ.ค.- 31 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 8-ธ.ค. 15-ก.พ. 18-เม.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 10 ครั ง 15-ธ.ค. 18-ม.ค. 15-ก.พ. 22-ม.ีค. 18-เม.ย. 19-พ.ค. 15-ม.ิย. 20-ก.ค. 18-ส.ค. 20-ส.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.
เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตร

และสหกรณ์จังหวัด,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการอบรม ฝึกงาน ฯลฯ

2 ครั ง

  4.5.1 อบรมกลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนวัดกฏุีลาย 15-ม.ิย. วิทยากรต้นแบบ

  4.5.2 ร่วมกบั ธกส.น าเกษตรกรดูงานการปลูกผัก
29-พ.ย.

ธกส. และกลุ่ม
เกษตรกร ศพก.

 4.6 การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบัญชี 1 ครั ง 10-30 ธ.ค. กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

 4.7 สร้างครูบัญชีประจ าศูนย์ 1 ครั ง 25-ธ.ค. กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

 4.8 การให้บริการความรู้การจดัท าบัญชีแกเ่กษตรกร
โดยครูบัญชี

4 ครั ง
23-ก.พ. 20-เม.ย. 19-พ.ค. 18-ส.ค.

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

 4.9 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 4 ครั ง 8-ธ.ค. 20-ม.ค. 21-ก.พ. 24-ม.ีค. กรมปศุสัตว์

 4.10 ถา่ยทอดความรู้เร่ืองการเลี ยงปลา 2 ครั ง 24-ม.ีค. 20-เม.ย. กรมประมง

 4.11 จดัท าแปลงเรียนรู้ 1 บ่อ 25-พ.ค. กรมประมง

 4.12 ฝึกอบรมพัฒนา ศกอ. เพื่อเป็นวิทยากรให้ 
ศพก.

3 ครั ง 20-ม.ค. 21-ก.พ. 25-ม.ีค. สนง.เศรษฐกจิการเกษตร
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 4.13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศกอ.เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้

2 ครั ง

25-ม.ค. 22-ม.ีค.
สนง.เศรษฐกจิการเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย 20-เม.ย. สนง.พฒันาที่ดิน

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 ครั ง/ราย 8-พ.ค. กรมวิชาการเกษตร

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย 22-ม.ีค. สนง.พฒันาที่ดิน

 4) วิชา การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 1 / 50 ครั ง/ราย 15-ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ การถา่ยทอดเทคโนโลยหีลัก
ของศูนยเ์รียนรู้

1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย 18-พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย 15-ม.ีค. สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย 27-ก.พ. ชลประทานจังหวัด

5.2 การปลูกผักแบบผสมผสาน 1 / 50 ราย 15-ม.ิย. สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆ การปลูกหอมแบ่ง 1 / 50 ราย 27-พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/
ชุมชน)



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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................



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
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์
และน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะหดิ์น 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยจานด่วน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน ชลประทานปา่สักใต้

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

1 เร่ือง
สนง.เกษตรอ าเภอ
,สถานีพัฒนาที่ดิน
,ศูนย์วิจัยข้าว

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สถานีพัฒนาทีดิ่น,
ศูนย์วจิัยข้าว,สหกรณ์
จังหวดั,ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวดั,
ชลประทานจังหวดั

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด 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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง 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
,สถานีพัฒนาทีดิ่น,
ศูนย์วจิัยข้าว,สหกรณ์
จังหวดั,ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวดั,
ชลประทานจังหวดั,
ประมง,ปศุสัตว์

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

ครั ง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน



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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง

สนง.เกษตรจังหวดั
,สนง.เกษตรอ าเภอ
,สถานีพัฒนาทีดิ่น,
ศูนย์วจิัยข้าว,สหกรณ์
จังหวดั,ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวดั,
ชลประทานจังหวดั,
ประมง,ปศุสัตว์

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

3/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการผลิตเชื อราไตรโคเดอร์ม่า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชาการขยายเชื อราบวิเวอร์เรีย 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชาการผลิตฮอร์โมนไข่ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5) วิชาการตรวจวิเคราะหดิ์น 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 6) วิชาการผลิตปุ๋ยหมักจานด่วน 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 7) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่าในการท านา 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ



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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )  
การอบรมโครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกร
เพื่อลดโลกร้อน

50 ราย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัด

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 ......................................................................... 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม
 ...................... 
.........................................................................
 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................



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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตข้าว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ด้านปศุสัตว์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน  าหมักชีวภาพและ
จลิุนทรีย์สังเคราะหแ์สงและการเลี ยงไส้เดือน การท า
ฮอร์โมนไข่ น  าสรรพส่ิง (จลิุนทรีย์สังเคราะหใ์นร่ม)

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ด้านประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิม่มูลค่าผลผลิตจากข้าว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ด้านเศรษฐกจิพอเพียง/เกษตร
ผสมผสาน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

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

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรอียธุยา 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

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย

วนัที่ 13
สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4) วชิา การท าและใช้น  าส้มควนัไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วชิาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ



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

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
.........................................................................
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ........ภาช.ี.......จังหวัด.....พระนครศรอียุธยา.... 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 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวเิคราะห์ดินและการใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ 1 ฐาน สนง.พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการลดใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ฐาน ศูนยว์จิยัข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศในแปลงนา 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน     สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตฮอร์โมนและพืชสมุนไพรไล่แมลง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน สนง.ชลประทาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมของข้าว (GAP) 1 ฐาน ศูนยว์จิยัข้าว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิม่มูลค่าผลผลิตข้าว 1 ฐาน ศูนยว์จิยัข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทุนข้าว

1 เร่ือง
ศูนยว์จิยัข้าว,  สนง.เกษตรอ าเภอ ,
สนง.พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก.
เร่ือง

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยัข้าว, 
สนง.พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลดอนหญ้านาง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลกระจวิ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์้าวชุมชนต าบลดอนหญ้านาง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลดอนหญ้านาง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด 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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

3. การบรหิารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บรกิารของ ศพก.
       ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day

1/200 ครั ง/ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน
 ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วจิยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิา))

50 ราย

 1) วชิาการเตรียมดิน 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วชิาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 3) วชิาการท าน  าหมักชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ 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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 50 ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

50 ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 30 ราย
 1) การเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ และการวเิคราะห์ดิน 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ศดปช.
 2) การเรียนรู้เทคโนโลยด้ีานดินและปุย๋ 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ศดปช.
 3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดิน 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ศดปช.
 4) การเรียนรู้การจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ศจช.
 5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีรวมกับปุย๋ชีวภาพ 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคลื่อน ศพก.(รฐั/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 ......................................................................... 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครอืข่าย
  7.1 ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด 50 ราย สาธารณสุข

  7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื อจลิุนทรียค์วบคุมศัตรูพืช 500 กิโลกรัม ศจช.

  7.3 จดัท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 2 แปลง ศจช.

  7.4 บริการตรวจวเิคราะห์ดินเบื องต้น สนง.พัฒนาที่ดิน



แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ.....บางไทร.....จังหวดั...พระนครศรีอยุธยา..... ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศูนย์                 1 ต.ค.- 30 .พย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน                 1 ต.ค.- 30 .พย. สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั   1 พ.ย. -31 ธ.ค..

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ตรวจวิเคราะห์ดินและน ้า... 1 ฐาน

  25 ม.ค.- 28 ก.พ.

สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าน ้าหมกัชีวภาพ....... 1 ฐาน   25 ม.ค.- 28 ก.พ.. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การฮอร์โมนไข่ 1 ฐาน   25 ม.ค.- 28 ก.พ.. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือก าจดัศตัรูพืช..

1 ฐาน

  25 ม.ค.- 28 ก.พ..

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง             1 มี.ค .- 31  พ.ค. ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยวิ์จยั
ขา้ว, สถานีพฒันาท่ีดิน, 

ประมง, ปศุสตัว์

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ



ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ###### พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์

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

    - ศูนยข์า้วชุมชน......................................... 1 ศูนย์   25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิ์จยัขา้ว

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

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง     ทุกวนัท่ี 13 ของเดือน ศูนยฯ์

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 คร้ัง     ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง     ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร 12 คร้ัง

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยวิ์จยั
ขา้ว, สถานีพฒันาท่ีดิน, 

ประมง, ปศุสตัว,์ ชลประทาน,
 ปฏิรูปท่ีดิน

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง



ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ###### พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................

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

  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

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

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

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การผลิตสารชีวภาพ(ไตรโครเดอร์มา 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ



ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ###### พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ช่ือกิจกรรม ....................................................



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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 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 ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. 1 ฐาน ศูนยว์จิยัข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ดินและการใช้ปุย๋ตามค่า
วเิคราะห์ดิน..

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพ..

1 ฐาน สน.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า.. 1 ฐาน ชลประทานจงัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เศรษฐกิจพอเพียง.. 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั, สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั, ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตข้าว..

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนยว์จิยัข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 9 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนยว์จิยัข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ส่งเสริมสหกรณ์, ตรวจบัญชีสหกรณ์, ชลประทาน, ฝนหลวง
และการบินเกษตร

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สน.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สน.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ สน.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 5 ครั ง * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

   25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

   25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

   25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

   25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

   25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

   25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

   25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

   25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

   25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

   25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60



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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย

15 พ.ค. - 30 มิ.ย.

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนยว์จิยัข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ส่งเสริมสหกรณ์, ตรวจบัญชีสหกรณ์, ชลประทาน, กรม
วชิาการเกษตร,  สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วจิยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร - ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต (ตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วชิา))

50 ราย

 1) วชิา การเตรียมดิน 1/50 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน
 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1/50 ครั ง/ราย ศูนยว์จิยัข้าว
 3) วชิา การใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดิน 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4) วชิา การท าและใช้สารชีวภัณฑ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ 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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ประมง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

 1) วชิา บัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วชิา องค์กรเกษตรกร 1/50 ครั ง/ราย ส่งเสริมสหกรณ์
 3) วชิา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ วงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 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 * 1-5 ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 ส านักงานเกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25พ.ย.-30 ธ.ค ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง น  าหมกัชวีภาพ 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ,

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตปุ๋ยหมกัสูตรเร่งด่วน 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชวีภณัฑ์ 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าส้มควนัไม้ 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกเมล็คพันธุท์ี่ดี 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ,

กรมการขา้ว

    - ฐานการเรียนรู้ เร่ือง การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน

ส านักงานเกษตรอ าเภอ,
กรมชลประทาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตขา้ว

1 เร่ือง ส านักงานเกษตรอ าเภอ, 
กรมการขา้ว, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง ม.ค ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ล าตาเสา 1 ศูนย์ ม.ค ส านักงานเกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.วงัจฬุา 1 ศูนย์ ม.ค ส านักงานเกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สนับทึบ 1 ศูนย์ ม.ค ส านักงานเกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง ธ.ค   ม.ค. พ.ค. ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 25 ธ.ค - 30 ม.ค

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 25 ธ.ค - 30 ม.ค

 25 ธ.ค - 30 ม.ค

 25 ธ.ค - 30 ม.ค

 25 ธ.ค - 30 ม.ค

 25 ธ.ค - 30 ม.ค

15 พ.ค.- 15 ก.ย.



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

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง มิ.ย. ส านักงานเกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร 12 ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย

มิ.ย.

หน่วยงานในกระทรวง
เกษตรแลสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั 
ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง

มี.ค.

ส านักงานเกษตรอ าเภอ,
ส านักงานเกษตรจงัหวดั
 และห่นวยงานในกระทรวง
เกษตรฯ5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของ ศพก (ระบุวชิา))

50 ราย

 1) วชิาการผลิตน  าหมกัชวีภาพ และปุ๋ยสูตรพระราชทาน 1/50 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน,
ส านักงานเกษตรอ าเภอวงัน้อย

 2) วชิาการผลิตสารชวีภณัฑ์ 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอวงัน้อย
 3) วชิาการคัดเลือกเมล็ดพันธุท์ี่มคุีณภาพ 1/50 ครั ง/ราย

มี.ค.

ส านักงานเกษตรอ าเภอวงัน้อย,
กรมการขา้ว

ทุกวันที ่25 ของเดือน

ม.ค-มี.ค.

ม.ค-มี.ค.



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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/50 ครั ง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอวงัน้อย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้
คุณค่า (ระบุวชิา)

1/50 ครั ง/ราย

 1) วชิาการปลูกพืชทางเลือกเพือเพิ่มรายได้ 1/50 ครั ง/ราย มี.ค ส านักงานเกษตรอ าเภอวงัน้อย
 2) วชิาถา่ยทอดความรู้ด้านสหกรณ์ 1/50 ครั ง/ราย มี.ค กรมส่งเสริมสหกรณ์

 3) การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย ก.พ. กรมชลประทาน

 4) การเลี ยงไกไ่ขแ่บบโรงเรือนเปิด 1/50 ครั ง/ราย ปศุสัตว์

 5) การเพาะเลี ยงสัตวน์  า 1/50 ครั ง/ราย มี.ค ประมง
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพ่ิมเตมิเพ่ือขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม .....................................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ...................... ..............
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกจิกรรม ........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนยเ์ครือข่าย
  7.1 ผลิตและสนับสนุนหัวเชื อจลิุนทรียค์วบคุมศัตรูพืช 500 กโิลกรัม ศจช.

  7.2 จดัท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 2 แปลง ศจช.

  7.3 บริการตรวจวเิคราะห์ดินเบื องต้น เม.ย สถานีพัฒนาที่ดิน
15 ธ.ค. - 30 มี.ค. 1 พ.ค. - 15 ก.ย.

ม.ค-มี.ค.

ม.ค.- มี.ค

15 ธ.ค.-  15 ก.ย



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. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก . 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก .
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าและใช้ปุย๋ชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชืแบบผสมผสาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ

     (การใช้ปุย๋ตามค่าการตรวจวเิคราะหดิ์น ) 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน,  สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

15 ธ.ค.-31 ม.ค.

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอผักไห ่ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

15 ธ.ค.-31 ม.ค.

15 ธ.ค.-31 ม.ค.

15 ธ.ค.-31 ม.ค.

15 ธ.ค. - 15 เม.ย. 15 พ.ค. - 15 ก.ย.

5 ม.ค.-25 ก.พ.

15 ธ.ค.-25 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 ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์) .

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลล าตะเคียน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลนาคู 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก .
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย
 1-10 ม.ิย.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ /เอกชนในด้าน
การวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั .................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

10 พ.ย.-30 ธ.ค.

10 ม.ค.-28 ก.พ.

ทุกวันที่ 2 ของเดือน (วันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน)

ทุกวันที่ 25 ของเดือน



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
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุชิา))

50 ราย

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 3) วชิา การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) 50 ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม 50 ราย

 1) วชิาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์

 2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ ๆ 30 ราย
 1) การเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ และการวเิคราะหดิ์น 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 2) การเรียนรู้เทคโนโลยด้ีานดินและปุย๋ 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะหดิ์น 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 4) การเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบผสมผสาน (IPM) 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศจช.

 5) อบรมถา่ยทอดความรู้การใช้สารเคมีรวมกบัปุย๋ชีวภาพ 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 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
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพ่ิมเตมิเพ่ือขบัเคลื่อน ศพก .(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
  6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม ..................
  6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
  6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) .........  ชื่อกจิกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย
  7.1 ตรวจสารพษิตกค้างในเลือด 50 ราย สาธารณสุข

  7.2 ผลิตและสนับสนุนหวัเชื อจลิุนทรียค์วบคุมศัตรูพชื 500 กโิลกรัม ศจช.

  7.3 จดัท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพชื 2 แปลง ศจช.

  7.4 บริการตรวจวเิคราะหดิ์นเบื องต้น สถานีพฒันาที่ดิน
15 ธ.ค. - 30 มี.ค. 1 พ.ค. - 15 ก.ย.



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. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก . 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก .
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าและใช้ปุย๋ชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชืแบบผสมผสาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 พ.ค. - 15 ก.ย.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด 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
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลกบเจา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลวดัตะกู 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลกบเจา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลบางหลวง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบางหลวง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก .
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย 8-มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ /เอกชนในด้าน
การวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั .................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน



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
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุชิา))

50 ราย

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 3) วชิา การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) 50 ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม 50 ราย

 1) วชิาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์

 2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ ๆ 30 ราย
 1) การเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ และการวเิคราะหดิ์น 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 2) การเรียนรู้เทคโนโลยด้ีานดินและปุย๋ 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะหดิ์น 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 4) การเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบผสมผสาน (IPM) 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศจช.

 5) อบรมถา่ยทอดความรู้การใช้สารเคมีรวมกบัปุย๋ชีวภาพ 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 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
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพ่ิมเตมิเพ่ือขบัเคลื่อน ศพก .(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
  6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม ..................
  6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
  6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) .........  ชื่อกจิกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย
  7.1 ตรวจสารพษิตกค้างในเลือด 50 ราย สาธารณสุข

  7.2 ผลิตและสนับสนุนหวัเชื อจลิุนทรียค์วบคุมศัตรูพชื 500 กโิลกรัม ศจช.

  7.3 จดัท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพชื 2 แปลง ศจช.

  7.4 บริการตรวจวเิคราะหดิ์นเบื องต้น สถานีพฒันาที่ดิน
15 ธ.ค. - 30 มี.ค. 1 พ.ค. - 15 ก.ย.



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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ และหน่วยงานเกีย่วข้อง

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิตขา้ว 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าและใชปุ้ย๋ชวีภาพ 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎใีหม่ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชืแบบผสมผสาน 1 ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิตขา้ว 1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอุทยั  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

  สนง.เกษตรอ าเภอ และหน่วยงานเกีย่วข้อง

15 พ.ค. - 15 ก.ย.



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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลบา้นหบี 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลบา้นชา้ง (ขยาย) 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชนต าบลบา้นหบี 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชนต าบลเสนา 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชนต าบลหนองไมซุ้ง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชนต าบลหนองน  าส้ม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบรหิารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้รกิารของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ และหน่วยงานเกีย่วข้อง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ และหน่วยงานเกีย่วข้อง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ และหน่วยงานเกีย่วข้อง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้าน
การวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร ครั ง

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน



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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุชิา))

50 ราย

 1) วชิา การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตขา้ว 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การลดต้นทนุ 1 /50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 3) วชิา การท าและใชน้  าหมกัชวีภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) 50 ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม 50 ราย

 1) วชิาบญัชต้ีนทนุอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วชิาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ ๆ 50 ราย
 1) การเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ และการวเิคราะหดิ์น 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศดปช.

 2) การเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบผสมผสาน (IPM) 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ศจช.

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไมเ่ปน็ทางการ 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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพ่ิมเตมิเพ่ือขบัเคลือ่น ศพก.(รฐั/เอกชน/ชมุชน)
  6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชือ่กจิกรรม ..................
  6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กจิกรรม ......................
  6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) .........  ชือ่กจิกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนยเ์ครอืขา่ย
  7.1 ผลิตและสนบัสนนุหวัเชื อจลิุนทรียค์วบคุมศัตรูพชื 500 กโิลกรัม ศจช.

  7.2 จดัท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพชื 2 แปลง ศจช.15 ธ.ค. - 30 ม.ีค. 1 พ.ค. - 15 ก.ย.



แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ....บา้นแพรก.......จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา....... 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 1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

6-31 ธ.ค.

ได้รับการสนบัสนนุจาก
ส านกังานสลากกนิแบง่
รัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

          - ฐานเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน 1-31ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

          - ฐานเรียนรู้ น  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน 15-28 ก.พ. สถานีพัฒนาทีดิ่น

          - ฐานเรียนรู้ การจัดการศัตรูพชื 1 ฐาน 1-31ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

          - ฐานเรียนรู้ การใช้เมล็ดพนัธุ์ข้าว 1 ฐาน 15 ม.ค.-15 ก.พ. ศูนย์วิจัยข้าว

          - ฐานเรียนรู้ การจัดการดิน 1 ฐาน 15-28 ก.พ. สถานีพัฒนาทีดิ่น

          - ฐานเรียนรู้ การเลี ยงไก่ไข่ 15-28 ก.พ. สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

          -ฐานเรียนรู้ การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน 1-31ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์จิัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

1 ม.ีค.- 30 พ.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 ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง 1-31ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ 29-พ.ย. 13,20,27 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 1-31ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 13-ธ.ค. 21-มี.ค. 18-ก.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง 15 ส.ค.-15 ก.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง ติดตาม ศพก. ทุกต้นเดือน กรมวิชาการเกษตร

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ติดตาม ศพก. ทกุต้นเดือน กรมวิชาการเกษตร

 4.3 Field Day 1 ครั ง/ราย 15-มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง ติดตาม ศพก. ทุกต้นเดือน กรมวิชาการเกษตร

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

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

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

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

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



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

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

50 ราย

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 50 ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม 50 ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, 
ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่น ๆ 30 ราย
 1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ และ
การวิเคราะหดิ์น

1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, 
ศดปช.

 2) การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุย๋ 1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, 
ศดปช.

 3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปุย๋ตามค่า
วิเคราะหดิ์น

1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, 
ศดปช. 4) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพชืแบบ

ผสมผสาน (IPM)
1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ, 

ศจช.



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

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีรวม
กับปุย๋ชีวภาพ

1 / 30 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย6. การสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคลือ่น ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

  6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) .........  ชื่อ
กิจกรรม.........................

7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย

  7.1 ตรวจสารพษิตกค้างในเลือด 50 ราย   สาธารณสุข

  7.2 ผลิตและสนับสนุนหวัเชื อจุลินทรีย์
ควบคุมศัตรูพชื

500 กิโลกรัม ศจช.

  7.3 จัดท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์
การระบาดศัตรูพชื

2 แปลง ศจช.

  7.4 บริการตรวจวิเคราะหดิ์นเบื องต้น สถานีพฒันาทีดิ่น

15 ธ.ค. - 30 มี.ค. 1 พ.ค. - 15 ก.ย.


