
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 15-20

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25-31

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพืชโดย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กษอ.
      ชีววิธีและการปรับปรุงบ ารุงดิน 1
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการตลาด สนง.กษอ.
      การผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
 เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 เร่ือง สนง.กษอ.
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง สนง.กษอ.
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเชียงดาว 1 ศูนย์
    - ศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเมืองงาย 1 ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

    - ศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลทุง่ข้าวพวง 1 ศูนย์
    - ศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเมืองนะ 1 ศูนย์
    - ศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลปิงโค้ง 1 ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 3 คร้ัง สนง.กษอ.
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 3 คร้ัง สนง.กษอ.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย * สนง.กษอ.
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 0 คร้ัง
  4.5.1 วิจัยร่วมกับ1. ศูนย์วิจัยดอยปุย        

     ,ม.เกษตรศาสตร์ เร่ืองการปลูกสตรอเบอ

ร่ี          2. กลุ่มม่วนใจ๋ เร่ืองการผสมพันธุ์

ข้าว

2 คร้ัง สนง.กษอ.

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ             

   1. ศูนย์วิจัยดอยปุย  ,ม.เกษตรศาสตร์      

     2. กลุ่มม่วนใจ๋

2 คร้ัง สนง.กษอ.

ทกุวนัที่ 25 ของทกุเดือน
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ
  4.5.4 อื่นๆ
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร 1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))
 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 4) วิชา การท าและใช้น้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจังหวัด
 ชื่อกิจกรรม ..................
 6.2 งบจากท้องถิ่น
 ชื่อกิจกรรม ......................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) สสข.6 กรม

ส่งเสริมการเกษตร    ชื่อกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 

Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่ 

2560 1 คร้ัง

สนง.กษอ.

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) บริษัทกระทิง

แดงชื่อกิจกรรม คนกล้าคนคืนถิ่น 1 คร้ัง

สนง.กษอ.

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) รัฐบาลไทย      

    ชื่อกิจกรรม โครงการศาลา ศพก. 1 ครัง้

สนง.กษอ.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนนิการ

1 แผน  5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผสมปุย๋เพื่อลด

ต้นทุน

1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋อัดแท่ง 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 1 ฐาน สนง.กษอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เกษตรอินทรีย์ 1 เร่ือง สวพ.1 กรมวิชาการเกษตร,

 ศูนย์พชืสวนเชียงใหม่

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

5

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,สวพ.1 

กรมวิชาการเกษตร, สถานี

พฒันาที่ดิน, ศูนย์พชืสวน

เชียงใหม่, ศูนย์อารักขาพชื

เชียงใหม่
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์เครือข่าย บ้านท่าร้องขี้ควาย ม.3 ต.สัน

ผีเส้ือ
1 ศูนย์ *27 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหนา้ 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

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

,สวพ.1 กรมวชิาการ

เกษตร,สถานีพัฒนาทีดิ่น

,ศูนย์พืชสวนเชียงใหม,่ 

ศูนย์อารักขาพืชเชียงใหม่

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ
คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

.................

  4.5.3 ฝึกงานของ

 ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ

 .....................................................

 4.6 คลินกิเกษตร 1 คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
3 คร้ัง/ 50

 ราย
* * *

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 1) วิชาปุย๋ลดต้นทุน (พัฒนาศูนย์เครือข่าย

 พัฒนาศักยภาพดินปุย๋ชุมชน)

2 คร้ัง/20 

ราย * *

 2) วิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

(IPM) แก่สมาชิก ศจช.

2 คร้ัง/ 30

 ราย *

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

 ..................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง
1 ศูนย์ *
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 15-20  สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋พืชสด.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 31 ม.ค. สถานพีัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ตรวจวิเคราะห์ดิน....... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 31 ม.ค. ศวพ.เชียงใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 31 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สาร

ชีวภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน 25 พ.ย.- 31 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด

ต้นทุนการผลิตกระเทียม......

1 เร่ือง ศวพ.เชียงใหม่,  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานพีัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง ศวพ.เชียงใหม่,  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานพีัฒนาที่ดิน

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเปียง

หลวง.

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 28 ก.พ.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลเปียงหลวง 1 ศูนย์
25 พ.ย.- 28 ก.พ.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง




15 ธ.ค.- 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย

*15

ศวพ.เชียงใหม่,  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานพีัฒนาที่ดิน

,สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ,สนง.

ประมงอ าเภอ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 

ฯลฯ

1 ครั ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล

ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมพันธุ์ 1 / 50 ครั ง/ราย

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

 4) วิชา การท าสานชีวภัณฑ์ก าจดัศัตรูพืช 1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม

 ......................

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

 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงไก่ไข.่... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกพชืผสมผสาน... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์
เพื่อก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทนุ
การผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วจิยัข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง,
 ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

15

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

ศูนย์วจิยัข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง,
 ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน,

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา)
 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................
 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................
 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 15 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน 27 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผักสวนครัว(เกษตร
ธรรมชาติ)

1 ฐาน ม.แม่โจ้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตขา้วฮางงอก 1 ฐาน กศน. เทศบาลต.ริมเหนือ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การท าปุ๋ยน  าหมักและการผลิต
ขยายสารชีวภัณฑ์

1 ฐาน กองการสัตวฯ์,ศูนย์อารักขาพืช

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกขา้วเปียกสลับแห้ง 1 ฐาน 27 16 7 กรมชลประทาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การปลูกขา้วแบบ
เปียกสลับแห้ง

1 เร่ือง 20 กรมชลประทาน

แผนการด าเนินงานของ  

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแมร่ิม  จังหวัดเชยีงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ
2559 2560

ระยะเวลา
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

2559 2560

ระยะเวลา

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจยัข้าว, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 
ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์
เครือข่าย)
    - ศูนยเ์รียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต.ขี เหล็ก

1 ศูนย์ 11 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต.เหมืองแกว้

1 ศูนย์ 18 20 15 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต.โป่งแยง

1 ศูนย์ 20 22 21 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่
แรม

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 20 8 11 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหนา้ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

ทุกวันที ่๒๐

ทุกวันที ่๒๕
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

2559 2560

ระยะเวลา

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย

22

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจยัข้าว, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 
ปศุสัตว,์ ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1 ครั ง 30 ปกครองอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกับสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ กรมชลประทาน 2 ครั ง กรมชลปรทาน

  4.5.2 วิจยัร่วมกับ .................... ครั ง

  4.5.3 ฝึกงานของ ...................................... ครั ง

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

 4.6 คลินกิเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

เดือนละ ๑ ครั ง

เดือนละ ๑ ครั ง
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

2559 2560

ระยะเวลา

5.1 การอบรมเกษตรกรพัฒนาเครือข่ายงาน
ส่งเสริมการเกษตร

1 / ๕0 ครั ง/ราย 27 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจยัข้าว, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 
ปศุสัตว,์ ชลประทาน,
 .....

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต)

1 30 20 สวพ.๑

ส่งเสริมและให้ความรู้ที่เหมาะสมกบัเกษตรกรในพื นที่

    - หลักสูตร จดัท าขอ้มูลรายแปลง 1 / 50 ครั ง/ราย 16 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจยัข้าว, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 
ปศุสัตว,์ ชลประทาน,
 .....

    - หลักสูตร การปลูกผักสวนครัว(เกษตรธรรมชาติ) 1 / 50 ครั ง/ราย 9 ม.แม่โจ้

    - หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักและน  าหมัก พด. 2 
และ พด. 7

22 สถานพีัฒนาทีดิ่น

    - หลักสูตร เร่ือง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้ว 1 / 50 ครั ง/ราย 8 สวพ ๑และกรมการขา้ว

    - หลักสูตร เร่ือง ปลูกขา้วแบบเปียกสลับแห้งใน
สถานการณ์น  าน้อย

24 กรมชลประทาน

    - หลักสูตร เร่ือง  การท าปุ๋ยใช้เอง 1 / 50 ครั ง/ราย 10 กองการสัตว์ฯ
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

2559 2560

ระยะเวลา

    - หลักสูตร เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อ
ก าจดัศัตรูพืช

1 / 50 ครั ง/ราย 27 ศูนย์อารักขาพืช

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั

5.1.3 หลักสูตรเสริม (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย 11 ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 / 50 ครั ง/ราย 8 กรมการข้าว

5.2 การอบรมการเลี ยงกุ้งฝอย 1 / 50 ครั ง/ราย 17 ประมงอ าเภอ

5.3 การอบรมการเลี ยงเลี ยงไก่พื นเมือง 1 / 50 ครั ง/ราย 17 ปศุสัตว์อ าเภอ

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

ครั ง/ราย

 สนบัสนนุน  าด่ืมในงาน Fiedday 1 / ๒๐๐ ครั ง/ราย 22 ประปาอ าเภอแม่ริม
จดัเตรียมสถานทีใ่นงาน Fiedday ๑ / ๒๐๐ ครั ง/ราย 22 เทศบาลต.ริมเหนือและ บริษัท VS ฟาร์ม

 6.2 งบจากท้องถิ่น ครั ง
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ย
หมักคุณภาพสูงและน  าหมัก....

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกผัก
ปลอดภยั......

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกข้าว

เส้นเดียว
1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและ
ใช้สารชีวภณัฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง
 ..การลดต้นทนุการผลิตพืชผัก
(หอมหวัใหญ)่......

1 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูล
ประจ า ศพก.

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

,อบต.บ้านกาด

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุื่อ
ศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน
.......................

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน
........................

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 1 ครั ง

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

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

,ศูนยว์ิจยัขา้ว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว์,

 ชลประทาน, 

อบต.บ้านกาด

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ือง
ร้องเรียน

ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/

เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ...........

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ

.................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ .........

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ
 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วิชา))

 1) วิชา การท าปุ๋ยหมักคุณภาพสูง 1 / 50 ครั ง/ราย *

 2) วิชา การปลูกผักปลอดภยั 1 / 50 ครั ง/ราย *

 3) วิชา การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 / 50 ครั ง/ราย *

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /
เศรษฐกิจพอเพียง

1 / 50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชี
ต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร การ
ใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก 
ข้อ 5.1 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เปน็
ทางการ

ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ
ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกิจกรรม
 ..................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม 
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเ์รียนรู้เชิง
คุณธรรมฯ

1 ครั ง อบต.บ้านกาด
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)
 ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-5 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน
6-10

สนง.กษอ.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก
ลดต้นทนุ/ลดเผา

1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้สารชีว
ภณัฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี

1 ฐาน สนง.กษอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 
การท าปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทนุ/ลดการเผา

1 เร่ือง สนง.กษอ.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า
 ศพก.

เร่ือง สนง.กษอ.

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์ ศพก.ต าบลบา้นสหกรณ์ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย์ ศพก.ต าบลหว้ยแก้ว 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย์ ศพก.ออนเหนือ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

15 พย - 30 ธค

31

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ศูนย์ ศพก.แม่ทา 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 1 1 1 สนง.กษอ.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 คร้ัง 1 1 1 สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 1 สนง.กษอ.
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

1 คร้ัง โครงการหลวง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ
..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ
.................

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

32

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ., พด., ปศุ
สัตว,์ โครงการหลวง, 
อบต.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ 
และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของ ศพก (ระบวุชิา))

 1) วชิา ดินและการเตรียมดิน 1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ., พด.

 2) วชิา การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับ
กอง

1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ., 
มหาวทิยาลัยแม่โจ,้ 
โครงการหลวง

 3) วชิา การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ., ศูนย์
อารักขาพชืเชียงใหม่

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) คร้ัง/
ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพยีง

1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ., ปราชณ์
ชาวบา้น

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุ
อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่าง
รู้คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

คร้ัง/
ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 1) วชิา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ., ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ
 5.1 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)
 ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักและน  าหมัก

ชีวภาพ

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,สถานี

พัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการขยายสาร

ชีวภัณฑ์เพือ่ป้องกันก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.

เกษตรจังหวดัเชียงใหม่

,ศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้าน

อารักขาพืช

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าเกษตรผสมผสาน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการ

เกษตรเชียงใหม(่พืชสวน

ฝาง)

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  การลด

ต้นทุนการผลิต เพิม่ผลผลิต  พัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย

ข้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว ์ศูนย์วจิัย

และพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม(่พืชสวนฝาง)

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

ข้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว ์ศูนย์วจิัย

และพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม(่พืชสวนฝาง)

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลแม่อาย ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลแม่นาวาง ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลสันต้นหมื อ ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ครั ง

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย

ข้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว ์ศูนย์วจิัย

และพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม(่พืชสวนฝาง)และ

หน่วยงานภาคี

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 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 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั ง/

ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก

 (ระบุวชิา))

1) วชิาการผลิตปุย๋อินทรีย์แบบเติมอากาศ 30 ราย ศูนย์วจิัยและพัฒนาการ

เกษตรเชียงใหม(่พืชสวน

ฝาง)

2) วชิาเทคโนโลยีการใช้ปุย๋เคมีอย่างถูกต้องและ

มีประสิทธภิาพ

40 ราย ศูนย์วจิัยและพัฒนาการ

เกษตรเชียงใหม(่พืชสวน

ฝาง)

3) วชิาการขยายพันธุ์พืช 30 ราย ศูนย์วจิัยและพัฒนาการ

เกษตรเชียงใหม(่พืชสวน

ฝาง)

4) วชิาการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนฯ และการท าน  าหมักชีวภาพ

30 ราย สถานีพัฒนาทีดิ่นเชียงใหม่
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/

ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/

ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

ครั ง/

ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/

ราย

 2) วชิา................................... ครั ง/

ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

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

 .........................................................................

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

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนนิการ
1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตล าไย

คุณภาพ
1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ ศวพ.เชียงใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมหูลุม 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมกั/ปุย๋

น้ าชีวภาพ
1 ฐาน สนง.พัฒนาที่ดินเชียงใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไกป่ระด า 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตผักอนิทรีย์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงกบ สนง.ประมงจงัหวดัเชียงใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลา 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดัเชียงใหม่

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอไชยปราการ จงัหวัดเชยีงใหม ่ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

40

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการ

ผลิตล าไยคุณภาพ
1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ ศวพ.เชียงใหม่

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า 

ศพก.
1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)

    - ศูนย์เรียนรู้มชีีวิตเศรษฐกจิพอเพียง 1 ศูนย์ ทต.หนองบวั สนง.เกษตร

อ าเภอ สนง.พัฒนาที่ดิน

เชียงใหม ่กศน.

    - ศูนย์เรียนรู้การผลิตเพื่อการตลาด

การเกษตร
1 ศูนย์ ทต.หนองบวั สนง.เกษตร

อ าเภอ สนง.พัฒนาชุมชน

อ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ ศวพ.

เชียงใหม ่อบต.แมท่ะลบ

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.

พัฒนาชุมชนอ าเภอ สนง.

พัฒนาที่ดินเชียงใหม ่กศน.

    - ศูนยก์ารจดัการศัตรูพชืชุมชนบา้นสันทราย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 10 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

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

เชียงใหม ่สนง.พัฒนาที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม ่สนง.ประมง

จังหวัดเชียงใหม ่กศน.อ าเภอ

ไชยปราการ ส านกังานตรวจ

บญัชีสหกรณ์เชียงใหม ่ สนง.

พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย 

ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั

..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั

.................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ

 ..........................................

  4.5.4 อืน่ๆ

 .....................................................

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

คร้ัง/

ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

หลักของ   ศพก. (ระบวุิชา))

 1) วิชา เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม่

คร้ัง/

ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/

ราย

 1) เทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ 2/50 คร้ัง/

ราย

 2) การผลิตล าไยคุณภาพตามมาตรฐาน 

GAP
2/50 คร้ัง/

ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุน

อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้

คุณค่า   (ระบวุิชา)

คร้ัง/

ราย

 1) วิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 2/60 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาปุย๋เพื่อลดต้นการผลิต 2/60 คร้ัง/

ราย
 สนง.พฒันาที่ดินจังหวดัเชียงใหม่

 3) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/

ราย

ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่

 4) การผลิตพืชปลอดภยั 2/60 คร้ัง/

ราย

ศวพ.เชียงใหม่

 4) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.ชลประทานจังหวดัเชียงใหม่

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 

5.1 )
ราย

 1) อบรมอาสาสมคัรเกษตรระดับจังหวัด 100 ราย สนง.เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 6.1 งบจากสนง.พัฒนาที่ดินจังหวัด

เชียงใหม ่ชือ่กจิกรรม สนบัสนนุการใช้น้ า

หมกัชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิตพืช

 สนง.พฒันาที่ดินจังหวดัเชียงใหม่

 6.2 งบจากสนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่ 

  ชือ่กจิกรรม ทางเลืออาชีพเล้ียงปศุสัตว์

สนบัสนนุเกษตรกรต้นแบบ ศพก.           

(สุกรชีวภาพ)

 สนง.พฒันาที่ดินจังหวดัเชียงใหม่

 6.3 งบจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

 เขตที่ 1 ชือ่กจิกรรม สนบัสนนุปจัจัยการ

ผลิตเกษตรกรต้นแบบ ศพก. (เมล็ดพันธุ์ผัก)

ศวพ.เชียงใหม่

หมายเหตุ : แผนการด าเนนิงานสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนนิการ

1 แผน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง อปท.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต 3 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิต

2 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการผลผลิต/

การตลาด

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ

ผลิตล าไยนอกฤดู

1 เร่ือง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

1 เร่ือง

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหนา้ 12 คร้ัง

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกับสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน

 ฯลฯ

1 คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 เร่ือง

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................

  4.5.3 ฝึกงานของ ..................

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การลดต้นทุนการผลิต 1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเพิม่ประสิทธิภาพผลผลิต 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) การ

วางแผนการผลิต+การตลาด

1/50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย

 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ 100 ราย

6. การสนบัสนนุเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกิจกรรม

 ..................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

 ......................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม ..................
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตร

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ่ยหมัก
พระราชทาน

1 ฐาน พัฒนาที่ดินที่ 8  เชียงใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าล าไยคุณภาพ 1 ฐาน ศพก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การขยายพันธุพ์ืช 1 ฐาน ศพก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน ศพก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 1 ฐาน ศพก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การท า
ล าไยคุณภาพ

1 เร่ือง ศพก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ดอยเตา่ จังหวัด เชยีงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์ เรียนรู้การท าล าไยคุณภาพ 2 ศูนย์ สนง.เกษตร,กรมวชิาการ

เกษตร

    - ศูนย์ เรียนเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

    - ศูนย์ เรียนรู้การเพาะเห็ดถัว่ 1 ศูนย์ ศพก.

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตร

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 10 คร้ัง ศพก.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 3 คร้ัง ศพก.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตร

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 10 คร้ัง ศพก.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 10 คร้ัง ศพก.

 4.3 Field Day 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

3 คร้ัง โรงเรียนในเขตอ าเภอดอย

เต่า

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

  4.5.3 ฝึกงานของ นักเรียน (ยุวเกษตรกร) โรงเรียนในเขตอ าเภอดอย

เต่า

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตร,สนง.ประมง

,สนง.ปศุสัตว์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวชิา))

คร้ัง/
ราย

 1) วชิาการท าล าไยคุณภาพ คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตร,กรมวชิาการ

เกษตร

 2) วชิา มาตรฐาน GAP คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตร,กรมวชิาการ

เกษตร

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/
ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง/
ราย
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/
ราย

 1) วชิา การผลิตเตาชีวมวล 1 / 30 คร้ัง/
ราย

สวทช.

 2) วชิา การไถกลบตอซัง 1  / 50 คร้ัง/
ราย

พัฒนาที่ดินที่ 8  เชียงใหม่

 3) วชิา การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.สปก.เชียงใหม่

 4) วชิา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 / 320 คร้ัง/

ราย

พัฒนาชุมชนอ าเภอดอยเต่า

 5) วชิา อบรมหมอดินหมู่บ้าน 1 / 43 คร้ัง/
ราย

พัฒนาที่ดินที่ 8  เชียงใหม่

 6) วชิา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/
ราย

ชลประทานเชียงใหม่

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.    
   (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................    
   ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและ

แผนการด าเนนิการ

1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋

หมัก....

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียง

หมูหลุม.......

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียง

ปลาในนาข้าว

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิต

และใช้สารชีวภณัฑ์เพื่อก าจัด

ศัตรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 

เร่ือง ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว

......

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, สถานี

พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูล

ประจ า ศพก.

เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 

ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุ

ชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

.......................

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน

.........................................

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน

........................

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์

 .........................................

ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหนา้ 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *9 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 

ปศุสัตว,์ ชลประทาน

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ือง

ร้องเรียน

คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกับ

สถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/

เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัย.........

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ............
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

......

  4.5.3 ฝึกงานของ ...............

  4.5.4 อื่นๆ ...............

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม

หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 

ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/

ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลด

ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/

ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/

ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 3) วิชา การท าและใช้น าหมัก

ชีวภาพ

1 / 50 คร้ัง/

ราย

 4) วิชา การท าและใช้น้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/

ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/

ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /

เศรษฐกิจพอเพียง

1 / 50 คร้ัง/

ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชี

ต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การ

ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/

ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/

ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/

ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ 

(นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 )

ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็

ทางการ

ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อ

ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

 ..................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

 ......................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม

 ..............
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 01-May สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 05-Oct สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 1 หลัง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การตัดแต่งกิ่ง

ล าไย....

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานพีฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ล าไยพุม่เต้ีย.. 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. มหาวทิยาลัยแมโ่จ้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ไร่นาสวนผสม 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้

สารชีวภณัฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพชื..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ระบบการใหน้้ า 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..

การลดต้นทุนการผลิตล าไย......

1 เร่ือง มหาวทิยาลัยแมโ่จ้, 

 สนง.เกษตรอ าเภอ,

 สถานพีฒันาทีดิ่น

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร  อ าเภอดอยหลอ่  จังหวดัเชยีงใหม ่ ประจ าปงีบประมาณ 2560

แผนการด าเนินงานของ  

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า

 ศพก.

เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 

ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนอ าเภอ

ดอยหล่อ

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอ

ดอยหล่อ

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 20 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์ผ้ึงเชียงใหม,่ 

สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว,์ 

ชลประทาน,ม.แม่โจ้

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

62

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบั

สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน

ในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง ม.แมโ่จ้

  4.5.1 วจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ม.แมโ่จ้

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั ม .

แม่โจ้

  4.5.3 ฝึกงานของ ...........

  4.5.4 อื่นๆ .............

 4.6 คลินิกเกษตร  - คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม

หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. 

ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน

เกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน 

และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้า

เกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การตัดแต่งกิ่งล าไย 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วชิา ล าไยพุม่เต้ีย 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วชิา ไร่นาสวนผสม 1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วชิา การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5) วชิา ระบบการใหน้้ า 1 / 50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิ

พอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุน

อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่ง

รู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วชิาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 

5.1 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม

 ..................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม

 ......................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกจิกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและ

แผนการด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 1-20 ธ.ค. 59 กรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
     -  ฐานเรียนรู้ที่  1 เร่ือง การ

ปรับปรุงบ ารุงดิน

สถานีพฒันาทีดิ่นเชียงใหม่

     -  ฐานเรียนรู้ที่  2 เร่ือง การใช้น  า

อย่างมีคุณค่า

โครงการชลประทานเชียงใหม่

     -  ฐานเรียนรู้ที่  3  เร่ือง การผลิต

เมล็ดพันธุข์้าว

ศูนย์วจิัยข้าวเชียงใหม่

     -  ฐานเรียนรู้ที่  4 เร่ือง ลดต้นทุน

เพิม่ผลผลิตพัฒนาคุณภาพ

สนง.กษอ. เจา้ของ ศพก.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

     -  ฐานเรียนรู้ที่  5 เร่ือง อารักขาพืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพชื

     -  ฐานเรียนรู้ที่  6 เร่ือง เศรษฐกิจ

พอเพียง

ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรเชียงใหม่

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง

 ..การลดต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูล

ประจ า ศพก.

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่

ศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  2.6  แปลงติดตามสถานการณ์

ศัตรูพชื

1 แปลง สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 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 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /350 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์

 ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ือง

ร้องเรียน

ครั ง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ

สถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/

เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

1 ครั ง มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

  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 าตาม

หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 

ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลด

ต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบวุิชา))
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมัก

ชีวภาพ

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /

เศรษฐกิจพอเพยีง

1 / 50 ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชี

ต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร การ

ใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก

 ข้อ 5.1 )

ราย

5.2.1 จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันา

ที่ดิน

สถานีพฒันาทีดิ่นเชียงใหม่

5.2.2 ถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยกีารพฒันาที่ดิน

สถานีพฒันาทีดิ่นเชียงใหม่

5.2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ สถานีพฒันาทีดิ่นเชียงใหม่
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.2.4 การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี สนง. ตรวจบญัชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

5.2.5 การสนับสนุนด้านการ

ใหบ้ริการ

สนง. ตรวจบญัชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

5.2.6 การสร้างครูบญัชีประจ าศูนย์ สนง. ตรวจบญัชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

5.2.7 การใหบ้ริการความรู้การ

จดัท าบญัชีแก่เกษตรกรโดยครูบญัชี

สนง. ตรวจบญัชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

5.2.8 พฒันาความพร้อม ศพก. 

(ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว)์

สนง. ปศุสัตว ์อ.ฝาง

5.2.9 พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. สนง. ปศุสัตว ์อ.ฝาง

5.2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการ

พฒันาอาชีพด้านปศุสัตว์ (เมนู

ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว)์

สนง. ปศุสัตว ์อ.ฝาง

5.2.11 พฒันา ศพก. สนง. ประมง อ.ฝาง

5.2.12 จดักิจกรรม Field Day สนง. ประมง อ.ฝาง

5.2.13 ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร สนง. ประมง อ.ฝาง

5.2.14 แปลงเรียนรู้ สนง. ประมง อ.ฝาง
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.2.15 แปลงเครือข่าย สนง. ประมง อ.ฝาง

5.2.16 บริหารจดัการศูนย์ สนง. ประมง อ.ฝาง

5.2.17 งานตามนโยบาย SC สนง. ประมง อ.ฝาง

5.2.18 จดัท าข้อมูลประจ า ศพก. โครงการชลประทานเชียงใหม่

5.2.19 ถ่ายทอดความรู้ตาม

หลักสูตรและแผนการเรียนรู้

โครงการชลประทานเชียงใหม่

5.2.20 บริการข้อมูลข่าวสาร และ

วิชาการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

5.2.21  เอกสารใหค้วามรู้เร่ือง

ปฏบิติัการฝนหลวง

โครงการชลประทานเชียงใหม่

5.2.22 สนับสนุนเอกสารชดองค์

ความรู้เร่ืองมาตรฐานต่าง ๆ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

5.2.23  ฝึกอบรมเพื่อพฒันา

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 

เพื่อเปน็วิทยากรให ้ศพก.

โครงการชลประทานเชียงใหม่

5.2.24 สัมมนาเชิงปฏบิติัการ

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

โครงการชลประทานเชียงใหม่

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็

ทางการ

ราย
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ

ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม

 ..................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม

 ......................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชือ่กิจกรรม

 ............
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กจิกรรม หนว่ยงานที่
จ านวน หนว่ยนบั ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มคี.60 เมย.60 พค.60 มยิ.60 กค.60 สค.60 กย.60 ร่วมด าเนนิการ

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
   1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ กรมวิชาการ
   1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิงาน 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอพร้าว
2. การพฒันาศักยภาพ ศพก.
   2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
   2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
        - ฐานเรียนรู้เร่ืองการเตรียมต้นล าไยการดูแล สนง.เกษตรอ าเภอพร้าว
        - ฐานเรียนรู้เร่ืองการเตรียมต้นล าไยกอ่นราดสาร

        - ฐานเรียนรู้เร่ืองการตัดแต่งชอ่ผล
        - ฐานเรียนรู้เร่ืองการดูแลรักษาโรค-แมลงศัตรูพชื

   2.3 การปรับปรุงฐานเรียนรู้เร่ืองการท าเกษตรแบบ
ผสมผสานเกื้อกลู 1 เร่ือง เทศบาล ต.ปา่ไหน่
   2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ าศูนย ์ศพก. 1 คร้ัง ศพก.
   2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย
        - ศูนยผ์ลิตปุ๋ยชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอพร้าว
        - ศูนยผ์ลิตมะมว่งอ าเภอพร้าว 1 ศูนย์ กรมพฒันาที่ดิน
3. การบริหารจดัการ ศพก.
   3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอพร้าว
   3.2 ประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอพร้าว
   3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 10 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอพร้าว
   3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอพร้าว
4. การใหก้ารบริการ ศพก.
   4.1 การใหบ้ริการขอ้มลูขา่วสาร 12 คร้ัง ศพก.
   4.2 การใหบ้ริการต้นการเกษตร 36 คร้ัง ศพก.
   4.3 การจดังาน Fielday 1 คร้ัง ศพก.
   4.4 การแกไ้ขปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 10 คร้ัง ศพก.

ปริมาณงาน

แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชยีงใหม ่ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

73

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



กจิกรรม หนว่ยงานที่
จ านวน หนว่ยนบั ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มคี.60 เมย.60 พค.60 มยิ.60 กค.60 สค.60 กย.60 ร่วมด าเนนิการ

ปริมาณงาน ระยะเวลา

   4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนั/สถานศึกษา/รัฐ
        4.5.1 การผลิตปุ๋ยหมกั กรมพฒันาที่ดิน
        4.5.2 การเล้ียงปลา กรมประมง
        4.5.3 การเล้ียงไก่ กรมปศุสัตว์
        4.5.4 การวิเคราะหดิ์น กรมวิชาการเกษตร
        4.5.5 การใชน้้ าอยา่งพอเพยีง กรมชลประทาน
5. การอบรมเกษตรกร
   5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
          โรงเรียนเกษตรกร
        5.1.1 หลักสูตรหลัก(การลดต้นทนุและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก.
                 1. วิชาเทคนคิการดูแลสวนล าไย 30 ราย
                 2. วิชาการผลิตปุ๋ยใชเ้อง 30 ราย กรมพฒันาที่ดิน
        5.1.2 หลักสูตรบงัคับ
                 1. วิชาเกษตรทฤษฎใีหม/่เศรษฐกจิพอเพยีง

50 ราย กรมส่งเสริมการเกษตร
        5.1.3 หลักสูตรเสริม
                 1. วิชาการการตัดแต่งกิ่งล าไยหลังฤดูเกบ็
เกี่ยว 30 ราย ม. แมโ่จ้
   5.2 การอบรมอื่นๆ
   5.3 การอบรมอื่นๆ (ไมเ่ปน็ทางการ) เปดิใหศึ้กษาดูงาน

ศพก.
6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
   6.1 งบพฒันาจงัหวัดชื่อกจิกรรม
   6.2 งบจากทอ้งถิ่น กจิกรรมการศึกษาดูงานเร่ืองล าไย
ของคณะกรรมการและสมาชกิ 30 ราย เทศบาล ต.ปา่ไหน่
   6.3 อื่นๆ
          - การแปรรูปจากล าไย 20 ราย กศน. อ.พร้าว

ไมจ่ ากดั
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ระยะเวลา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 2 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะไหลสตรอเบอร่ีปลอดโรค 1 ฐาน เนื้อเยื่อล าพนู

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การปลูกและการจดัการในแปลง 1 ฐาน ทีสู่งเชียงใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช 1 ฐาน 15 22 10 17 ศูนยอ์ารักขาพชื

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตสตรอเบอร่ี 1 เร่ือง 20  สนง.เกษตรอ าเภอ,

25 ก.พ.- 10 เม.ษ.

25 มี.ค.- 15 พ.ค.

25 ก.ค.- 30 ก.ย.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

แผนการด าเนินงานของ  

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสะเมิง  จังหวดัเชียงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2560

หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

2559 2560
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

2559 2560

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนยเ์ครือขา่ย)

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน ต าบลสะเมิงเหนือ 1 ศูนย์ 5 22 13 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชน ต าบลสะเมิงใต้ 1 ศูนย์ 6 23 14 ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลแม่สาบ 1 ศูนย์ 11 14 17 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์มล็ดพนัธุพ์ชืชุมชน (ถั่วลิสง) 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 7 7 7

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง 4 2 3 3 3 2 2 1 4 4 2 2 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง 12 25 18 22 28 25 19 21 20 20 24 26 สนง.เกษตรอ าเภอ

15 ม.ค.-25 มีค.

25 มิ.ย.- 15 ก.ย.
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

2559 2560

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 28 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, ชลประทาน
, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง 17 ปกครองอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั อบต.บ่อแกว้ และ มช. 2 คร้ัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  4.5.2 วิจยัร่วมกบั อบต.บ่อแกว้ และ ม.แม่โจ้ 1 คร้ัง 7 12 22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  4.5.3 ฝึกงานของ นักเรียนโรงเรียนบ่อแกว้, รัปปาปอร์ต 1 คร้ัง 28 โรงเรียนบ่อแกว้

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง 9 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, ชลประทาน
, .....

15 พ.ย.-10 ธ.ค.

77

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

2559 2560

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรพฒันาเครือขา่ยงานส่งเสริมการเกษตร 1 / 40 คร้ัง/ราย 30 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, ชลประทาน
, .....

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต)

ส่งเสริมและให้ความรู้ที่เหมาะสมกบัพื้นที่แปลงใหญ(่สตรอเบอร่ี)

    - หลักสูตร จดัท าข้อมูลรายแปลง 1 / 50 คร้ัง/ราย 6 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, ชลประทาน
, .....

    - หลักสูตร การปรับปรุงบ ารุงดิน/การตรวจวเิคราะห์ดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย 13 สถานีพฒันาทีดิ่น

    - หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมัก พด. 2 และ พด. 7 14 สถานีพฒันาทีดิ่น

    - หลักสูตร เร่ือง การเพาะไหลสตรอเบอร่ีปลอดโรค 1 / 50 คร้ัง/ราย 10 เนื้อเยื่อล าพนู

    - หลักสูตร เร่ือง การผสมวสัดุในการเพาะไหล/การท า SWOT 11 เนื้อเยื่อล าพนู

    - หลักสูตร เร่ือง  การปลูกและการจดัการในแปลง 1 / 50 คร้ัง/ราย 22 ทีสู่งเชียงใหม่

    - หลักสูตร เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช 1 / 50 คร้ัง/ราย 12 ศูนยอ์ารักขาพชื
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ระยะเวลา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

2559 2560

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัขา้ว

5.1.3 หลักสูตรเสริม (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย 8 ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย 8 ชลประทาน

5.2 การอบรมการท าวัคซีนโค-กระบือ -สุกร-ไก่ 1 / 50 คร้ัง/ราย 10 ปศุสัตว์อ าเภอ

5.3 การอบรมการเล้ียงปลาบนพืน้ทีสู่ง 1 / 50 คร้ัง/ราย 10 ประมงอ าเภอ
6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) คร้ัง/ราย

โตโยต้านครพงิค์ สนับสนุนอาหารว่างในงาน Fiedday 1 / 50 คร้ัง/ราย 28 สนง.เกษตรอ าเภอ
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม การคัดเลือกพนัธุส์ตรอเบอร่ี 2 คร้ัง 14 22 อบต.บ่อแกว้

20 ม.ีค.-10 เม.ษ.
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่

 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 ร่วมด าเนินการ

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
   1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  10-25 สนง.เกษตรอ าเภอ

   1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

   2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินและ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ 

          การวเิคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน  ศดปช./กรม.พัฒนาที่ดิน

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัดศัตรูพืข 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ 

          โดยวธิผีสมผสาน (IPM) ศูนย์ฯ ด้านอาขารักพืช

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ 

ศูนย์วิจัยข้าว,แปลงใหญ่ 

ศดชม,ศูนย์ข้าวชุมชน

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรทฤษฎใีหม่ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท านาแผนใหม่ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมูหลุม , 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ 

          บ่อแก๊สชีวภาพ   สนง.ปศุสัตว์ฯ

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงโค กระบือ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์ฯ

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ประดู่หางด า 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์ฯ

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงานของ
ศูนย์เรียนร็การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอ  สันก าแพง   จังหวัด  เชียงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 2560
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่

 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 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพืชผัก, แปลงพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

          สมุนไพร
        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ผลิตภณัฑ์แปรรูปผลผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

          ทางการเกษตร และศิลปประดิษฐ์ 
   2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่ม 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอฯ

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

   2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
         - ศูนย์ ศจช.  ต้นเปา สนง.เกษตรอ าเภอ/ 

         - ศูนย์ ศจช.  บวกค้าง ศูนย์ฯ ด้านอาขารักพืช

3. การบริหารจัดการ ศพก.
   3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 20 15 14 สนง.เกษตรอ าเภอ

   3.2  การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

   3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 คร้ัง 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 สนง.เกษตรอ าเภอ

   3.4 สรุปผลการด าเนินงาน สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
    4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

    4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

    4.3  Field Day 1/300 คร้ัง/ราย กระทรวงเกษตรฯ

    4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

    4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

          หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย 
          ฝึกงาน ฯลฯ
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่

 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 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

          4.5.1 วจิัยร่วมกับวทิยาลัยราชมงคลล้านนา 2 คร้ัง ม.ราชมงึคลล้านนา

                   เร่ือง การพัฒนาเคร่ืองสีข้าว
          4.5.2 วจิัยร่วมกับวทิยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองการ 2 คร้ัง มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

                   วจิัยคุณของความอุดมสมบูรณ์ของดิน
          4.5.3 วจิัยร่วมกับวทิยาลัยแม่โจ้ เร่ืองการ 2 คร้ัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                   พัฒนาและแปรรูปผลผลิต
          4.5.4  สถานที่ฝึกปฏบิัติงานของสถาบัน 2 คร้ัง อบต.

                   การศึกษา
          4.5.5  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง 1ๆ0 กลุ่ม
          คลินิกเกษตร  -  -
5. การอบรมเกษตรกร
    5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ  12/250คร้ัง/ราย
          แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
          (ตามแนวทางโรงเรียน เกษตรกร)
          5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
                  เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
                  หลักของ ศพก. (ระบุวชิา)
                  1) วชิา เพิ่มผลผลิตข้าว 4/200 คร้ัง/ราย กรมการข้าว

                  1) วชิา พืชผัก ,ไม้ผล 6/600 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอฯ

          5.1.2 หลักสูตร บังคับ ปุ๋ยอินทรีย์ คร้ัง/ราย
                   1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ 2/200 คร้ัง/ราย กรมพฒันาทีดิ่นฯ

                       พอเพียง
          5.1.3 หลักสูตร เสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 1/60 คร้ัง/ราย กรมตรวจบัญชีสหรณ์ฯ
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่

 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 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

                  องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า
                  (ระบุวชิา)
                 1)                     - คร้ัง/ราย
                 2)                     - คร้ัง/ราย
    5.2 การอบรมอื่น ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1)
    5.3 การอบรมอื่น อย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก. 1 อาคาร จิตอาสา บ.ดีเทคฯ

   (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
   6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม.............................
   6.2 งบจากท้องถิ่น  ชื่อกิจกรรม อบต.ร้องววัแดง 40 รายการ อบต.ร้องวัวแดง

         วสัดุ , ครุภณัฑ์ , โต๊ะ , เก้าอี้
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หน่วยงานที่

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-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 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.,ศูนยฯ์

  2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

       - ฐานเรียนรู้ เรือง แปลงขยายพืน้ทีถ่ัว่เหลือง 1 ฐาน

       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋และเชือ้ไรโซเปีย้ม 1 ฐาน

       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋ชีวภาพ พด .2,7 1 ฐาน พัฒนาที่ดินเชียงใหม่

       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน ศูนยบ์ริหารศัตรูพืช ชม.

  2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง แปลงขยายพันธุ์ 4 เร่ือง ศูนยว์ิจยัพืชไร่ ชม.

ถัว่เหลือง

  2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง ศูนย ์Bio,ศูนยว์จิัยข้าว ชม.

  2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)

       ศูนยก์ารป้องกันก าจัดศัตรูพืช (ศจช.) 1 ศูนย์ พัฒนาที่ดิน ชม.

       ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ พัฒนาที่ดิน ชม.

       ศูนยจ์ัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) 1 ศูนย์ พัฒนาที่ดิน ชม.

       ศูนยไ์ร่นาสวนผสม 1 ศูนย์ ศวพ.1 ชม.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

แผนการด าเนินงานของ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวดัเชียงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  2560
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หน่วยงานที่

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

   3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง

   3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง

   3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 คร้ัง สนง.กษอ.

   3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 4 คร้ัง สนง.กษอ.

4. การให้บริการของ ศพก.

   4.1 การให้บริการของ ศพก. 6 คร้ัง สนง.กษอ.

   4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 8 คร้ัง

   4.3 Field Day 1/100 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

   4.4 การแก้ไขปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.กษอ.

   4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐ/ 6 คร้ัง สนง.กษอ.กบัหน่วยงานบูรณาการ

เอกชนในด้านการวจิัย  ฝึกงาน ฯลฯ

   4.5.1 วจิัยร่วมกับศูนยว์จิัยพืชไร่เชียงใหม่ 1 ศูนยว์ิจยัพืชไร่ ชม.

   4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับศูนยว์จิัยข้าวเชียงใหม่ 1  ศูนยว์ิจยัพืชไร่ ชม.

   4.5.3 ฝึกงานของวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่ 1  วิทยาลัยเกษตรฯ

   4.5.4 อืน่ ๆ ..........................................................................

   4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง หน่วยงานบูรณาการ

5. การอบรมเกษตรกร

   5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ  3/60 คร้ัง/ราย

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแผนทางโรงเรียนเกษตรกร)

   5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ การปลูก สนง.กษอ.
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หน่วยงานที่

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ถัว่เหลือง

ศพก. (ระบุวชิา) พันธุ ์ชม 60

1) วชิา การลดต้นทุนผลิตถัว่เหลือง 1/20 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

2) วชิา การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตถัว่เหลือง 1/20 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) การท าพันธุถ์ัว่เหลือง 1/20 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ / เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพองค์กรเกษตรกร4/80 คร้ัง/ราย

การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า (ระบุวชิา)

1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 2/40 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

2) วชิา การใช้น้ าอยา่งมีคุณค่า 2/40 คร้ัง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1) 1/20 ราย หน่วยงานบูรณาการ

5.3 การอบรมอืน่ ๆ อยา่งไม่เป็นทางการ 1/20 ราย อบต.

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.

 (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชือ่กิจกรรม........................................ -

6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กิจกรรม............................................ -

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชือ่กิจกรรม............................. -
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 10-15 สนง.เกษตรอ.สารภี

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 15-20 สนง.เกษตรอ.สารภี

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตัดแต่งกิ่ง 1 ฐาน 25 30 สนง.เกษตรอ.สารภ/ีม.แม่โจ้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปฏิบัติดูแลรักษา

ล าไย

1 ฐาน 25 30 ""

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน 25 30 สนง.เกษตรอ.สารภ/ีพด.ชม

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปล าไย 1 ฐาน 1 30 สนง.เกษตรอ.สารภ/ีกษจ.ชม

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการจดัการ 1 เร่ือง 25 30 สนง.เกษตรอ.สารภ/ีม.แม่โจ้

ระบบน  าในสวนล าไย กรมชลประทาน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง 25 30 สนง.เกษตรอ.สารภ/ีพด.ชม

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชยีงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

อ าเภอสารภี   จงัหวดัเชยีงใหม่
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์ ประมง,ปศุสัตว์

    - ศูนย ์จดัการดินปุย๋ชมุชน (ศดปช.) 1 ศูนย์ 1 30 สนง.เกษตรอ.สารภ/ีพด.ชม

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชน (ศจช.) 2 ศูนย์ 1 30 สนง.เกษตรอ.สารภ/ีศูนย์

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์ อารักขาพืช ชม.

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 16 16 6 สนง.เกษตรอ.สารภี

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ.สารภี

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง รายงานทุกวันที ่ 25  ของเดือน สนง.เกษตรอ.สารภี

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ.สารภี

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ.สารภี

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ.สารภี

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 19 สนง.เกษตรอ.สารภ/ี

หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

ภาคเอกชน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง ""

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 

ฯลฯ

2 ครั ง ม.แม่โจ/้/ม.เชยีงใหม่
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั.....-.....................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.....-............

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........-.................

  4.5.4 อื่นๆ ด้านการเชื่อมโยงตลาด   1/137 ราย 1 30 ม.ประชารัฐรักสามัคคี ชม.

โดยโครงการประชารัฐรักสามัคคีเชยีงใหม่ บ.เช็นทรัลฟูด๊รีเทลจ ากัด

 4.6 คลินิกเกษตร - ครั ง ท๊อปซุ๊ปเปอร์มาร์เก็ต/สยาม 

แม็คโคร จ ากัด

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

  1/50 ครั ง/ราย 17 สนง.เกษตรอ.สารภี

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการปรับปรุงคุณภาพล าไย   1/115 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ.สารภ/ีม.แม่โจ้

 2) วิชาการจดัการระบบน  าในสวนล าไย   1/115 ครั ง/ราย ศูนยอ์ารักขาพืช /สวพ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

  -  การตัดแต่งล าไย   1/115 ครั ง/ราย ""
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

  -  โรคแมลงศัตรูล าไยระบบการจดัการ

คุณภาพทีดี่และเหมาะสม

  1/115 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ.สารภ/ีสวพ.

  -  การบริหารงานกลุ่มฯ   1/115 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ.สารภ/ี

  -  จลิุนรียก์ าจดัโรคและแมลง   1/115 ครั ง/ราย สนง./ศูนยอ์ารักขาพืช

  -  การเชื่อมโยงการตลาด   1/115 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ.สารภ/ี

ผู้ประกอบการในพื นที่

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง   1/115 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ.สารภ/ีหน่วยงาน

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 

องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

  กระทรวงเกษตร

 1) วิชากการจดัท าบัญชฟีาร์ม   1/50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์

 2) วิชาการใชน้  าอยางรู้คุณค่า   1/50 ครั ง/ราย กรมชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ การเลี ยงกบ 50 ราย กรมประมง

  -  การเลี ยงไกป่ระดู่หางด า 50 ราย กรมปศุสัตว์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ

  -  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 50 ราย สนง.เกษตรอ.สารภี

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม .......-...
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

6.3  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงระดับครัวเรือนชมุชนและ อปท. 10 หมูบ่้าน เทศบาลต าบลขวัมุง

6.4  สนับสนุนการถา่ยโอนภารกจิศูนยบ์ริการ

และถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตประจ า

ต าบลขวัมุง 1 ศูนย์ เทศบาลต าบลขวัมุง
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ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 01-May สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 05-Oct สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 7-30

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ที1่. เร่ือง ..การวิเคราะห์ดิน

การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์  และการปรับปรุง

บ ารุงดิน

1 ฐาน

7-30

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศดปช..

สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ที2่. เร่ือง ..การใช้สารชีวภัณฑ์

ในการป้องกนัก าจดัโรคแมลงศัตรูพืช

1 ฐาน

7-30

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศจช.,

ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรด้าน

อารักขาพืช

    - ฐานเรียนรู้ที3่. เร่ือง ..การผลิตเมล็ดพันธุ์

ขา้ว

1 ฐาน
7-30

ศูนยว์จิัยข้าว,ศขช.,แปลง

ใหญ่ข้าวอ.หางดง

    - ฐานเรียนรุ้ที4่. เร่ือง ..เปียกสลับแห้ง

แกล้งขา้ว

1 ฐาน
7-30

ศูนยว์จิัยข้าว,กรมชลประทาน

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

    - ฐานเรียนรุ้ทึ5่. เร่ือง ..เกษตรทฤษฏีใหม่

และเศรษฐกจิพอเพียง

1 ฐาน
7-30

สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรุ้ทึ6่. เร่ือง ..การเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตขา้ว

1 ฐาน
7-30

สนง.กษอ.,เกษตรกรต้นแบบ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด

ต้นทุนการผลิตขา้ว โดย                           

 -การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน                   

   -การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี

1 เร่ือง ศูนยว์จิัยข้าว,  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานีพัฒนาทีดิ่น

,ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรด้าน

อารักขาพืช

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

7-30

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิัย

ข้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว,์ชลประทาน

,ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรด้าน

อารักขาพืช
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต.หนองแกว๋,ต.

บ้านแหวน

2 ศูนย์
7-30

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนต.หารแกว้ 1 ศูนย์ 7-30 ศูนยว์จิัยข้าว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต.หนองแกว๋ 1 ศูนย์ 7-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - แปลงใหญ่ขา้วอ าเภอหางดง ศูนย์ 7-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 11 10 14

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

 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 คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 19 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิัย

ข้าว, สถานีพัฒนาทีดิ่น, 

ประมง, ปศุสัตว,์ 

ชลประทาน, ฯลฯ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 

ฯลฯ

2 คร้ัง กศน.อ.หางดง,โรงเรียนที่

จัดต้ังกล่มยวุเกษตรกร

  4.5.1 วิจยัร่วมกบักลุ่มอารักขาพืช 

สนง.กษจ.ชม. -เร่ืองการจดัท าแปลง

เปรียบเทียบผลผลิตขา้ว     -เร่ืองการศึกษา

พัฒนาการใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมด้านดิน

และปุย๋เพื่อลดต้นทุนการผลิต

กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.

ชม. ,เกษตรกรต้นแบบ

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/

ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การวิเคราะห์ดินการใช้ปุย๋ตามค่า

วิเคราะห์ และการปรับปรุงบ ารุงดิน

1 / 50 คร้ัง/

ราย

 2) วิชา การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกนั

ก าจดัโรคแมลงศัตรูพืช

1 / 50 คร้ัง/

ราย

 3) วิชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/

ราย

 4) วิชา เปียกสลับแห้งแกล้งขา้ว 1 / 50 คร้ัง/

ราย

 5) วิชา การเพิ่มมูลค่าผลผลิตขา้ว 1 / 50 คร้ัง/

ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/

ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม  (ระบุวิชา)
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/

ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/

ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 100 ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.  

 (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 .........................................................................

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

 .........................................................................

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

    ชื่อกจิกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชยีงใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5  สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

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

สนง.พฒันาชุมชน

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

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน  

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท ากับดักแมลง 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าหมัก

ชีวภาพ

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงกุ้งฝอยในบ่อ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การ

ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ

1 เร่ือง สถานีวจิัยที่สูงฯ,  

สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพฒันาที่ดิน

 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 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน....... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน................. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ขยายกาแฟ........................... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง

 4.3 Field Day 1/100 ครั ง/ราย *20 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พฒันาที่ดิน, ประมง,

 ปศุสัตว,์ 

ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

ครั ง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

.................

  4.5.3 ฝึกงานของ

 ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ

 .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/

ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/

ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 ครั ง/

ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/

ราย

 2) วิชา การท าและใช้น  าส้มควันไม้ 1 / 50 ครั ง/

ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั ง/

ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

ครั ง/

ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/

ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/

ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

 .................. 

......................................................................

... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

 ...................... 

......................................................................

...

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอฮอด  จงัหวัดเชยีงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองเทคโนโลยีการผลิต
ล าไยนอกฤดู

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุย๋หมกั         
  น  าหมกัชีวภาพ

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ตรวจบัญชสีหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเลี ยงไกใ่นสวนล าไย 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง
เทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดู

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า 
ศพก.

เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

,สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์,สนง.

ตรวจบญัชสีหกรณ์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกิ่วลม 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนบ้านแมท่ัง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร ครั ง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

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

,สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์, สวพ

1.,กศน.ฮอด

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั.................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั........

  4.5.3 ฝึกงานของ ...........

  4.5.4 อื่นๆ ................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา เทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดู 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา โรคและแมลงศัตรูล าไย 1 / 50 ครั ง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 4) วิชา การใช้ปุย๋และสารเคมี 1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิ
พอเพียง

1 / 50 ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม
 .................. 
.......................................................................
.. 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม

 ...................... 
.......................................................................
..

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