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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมัก.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงหมูหลุม....... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..มะนาว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตมะนาว 1 เร่ือง

ศวพ,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 

สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ศพก.พุสวรรค์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน....................... 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์า้วชมุชน......................................... 1 ศูนย์ ศูนย์วจิัยข้าว

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ.....แก่งกระจาน.....จงัหวดั....เพชรบุร.ี. ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

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

ด าเนินการ

ระยะเวลา

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน........................ 1 ศูนย์ 15 ม.ค.-15 ก.พ.2559 สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 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 *15

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 

สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ
  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))
 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมกิ้งพันธ์มะนาว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและถา่นใบโอ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ม.ค.-50 ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ..เขายอ้ย..จังหวดัเพชรบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 14-17 สนง.กษอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 21-25 สนง.กษอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก/น  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ 1 ฐาน ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผักสลัดในดิน 1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปขา้ว 1 ฐาน สนง.กษอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน
การผลิตขา้ว

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

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง  สนง.เกษตร
อ าเภอ สถานี
พัฒนาทีดิ่น 
ประมง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

28 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 ม.ค.-28 ก.พ.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 3 ศูนย์ สนง.กษอ

    - ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ 1 ศูนย์ สนง.กษอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลบางเค็ม 1 ศูนย์ สนง.กษอ

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ครั ง คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง 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

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สนง.กษอ 
ศูนยว์จิัยข้าว, 
สถานีพัฒนา
ทีดิ่น, ประมง, 
ปศุสัตว,์ สนง.
ตรวจบัญชีฯ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1/50 ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

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

25 ธ.ค.- 28 ก.พ.

26 ธ.ค.- 31 ม.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

19 ธ.ค.- 31 ม.ค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

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

3/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก

 1) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ในนาขา้ว 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.

 2) วิชาการเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ที่ดี 1/50 ครั ง/ราย พฒันาที่ดิน/กรมการข้าว

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาการท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ 1/30 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีฯ

 2) วิชาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 1/20 ครั ง/ราย สนง.กษอ

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ชะอ า จังหวัดเพชรบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก . 1 ศูนย์ 1 ก.พ.-30 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 1 ก.พ.-30 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก .
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมัก.... 1 ฐาน 1 ก.พ.-30 มี.ค. สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สาร
ชีวภณัฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพชื ..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การเล้ียงกบ 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเหด็นางฟา้ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า 
ศพก.

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยั
ขา้ว, สถานีพฒันาที่ดิน, 
ประมง,        ปศุสัตว์3. การบริหารจดัการ ศพก .

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 10 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 20 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 20 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยั

ขา้ว, สถานีพฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน,

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 10 คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

1 มี.ค.-30  พ.ค.

1 มี.ค.-30  พ.ค.
1 มี.ค.-30  พ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก . ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )

1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยั
ขา้ว, สถานีพฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของ ศพก (ระบวุชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สถานีพฒันาที่ดิน

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

กรมวชิาการเกษตร
 3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/

ราย
สถานีพฒันาที่ดิน

 4) วชิา การท าและใช้น้ าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

มูลนิธชิัยพฒันา

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) 1 / 50 คร้ัง/
ราย

 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิ
พอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/
ราย5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุน

อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้
คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

คร้ัง/
ราย

 1) วชิาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า . 1 / 50 คร้ัง/
ราย

กรมชลประทาน
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าสกดัชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตน  าส้มควันไม้ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

1 เร่ือง ,สนง.เกษตรอ าเภอ  กรมการข้าว

สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยก์ารจดัการศัตรูพืชชุมชน 3 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์า้วชุมชน 4 ศูนย์
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนการท านา
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง

1/200 ครั ง/ราย ,สนง.เกษตรอ าเภอ  กรมการข้าว

สถานีพฒันาที่ดิน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

1/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจพีีอาร์ - ทู ส าหรับ
ขา้ว

1/30 ครั ง/ราย กรมวิชาการ

 2) วิชาการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของ
เกษตรกร

3/25 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) การพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว 1 ศูนย์ กรมการขา้ว
 4) ถา่ยทอดความรู้และเท๕โนโลยกีารพัฒนา
ที่ดิน

1/50 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา................................... ครั ง/ราย
 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  ศพก. 
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ บา้นแหลม จังหวัดเพชรบรุ ี ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ ำเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง  1 - 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมเมล็ดพันธุข์้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋หมักและฮอร์โมน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ ำเภอ,สนง.เกษตรจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง สร้างมูลค่าผลผลิตข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋เพือ่ลด   
ต้นทุนการผลิต

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ ำเภอ,สนง.เกษตรจังหวดั

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ ำเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางแก้ว 1 ศูนย์  1 - 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ ำเภอ,สนง.เกษตรจังหวดั

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าแร้ง 1 ศูนย์  1 - 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ ำเภอ,สนง.เกษตรจังหวดั

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลบางแก้ว 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ ำเภอ,สนง.เกษตรจังหวดั

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 1 ธ.ค. - 30 ม.ค.

1 ก.ค. - 30 ก.ย.

 1 พ.ย. - 30 ม.ค.

 1 พ.ย. - 30 ม.ค.

 1 พ.ย. - 30 ม.ค.

 1 พ.ย. - 30 ม.ค.

 1 พ.ย. - 30 ม.ค.

 1 พ.ย. - 30 ม.ค.

 1 ธ.ค. - 30 ม.ค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 คร้ัง 200 ราย คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง,

 ปศุสัตว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง คร้ัง  1 - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ม.ศิลปากร,ปราชญ์ชาวบ้าน

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

3 คร้ัง 50 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ม.ศิลปากร,ปราชญ์ชาวบ้าน

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วชิา)

 1) วชิาการแปลงเพศปลานิล 1 คร้ัง 50 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ม.ศิลปากร

 2) วชิาการท าแหนมเห็ดนางฟ้า 1 คร้ัง 50 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ม.ศิลปากร

 3) วชิาเศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง 50 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ม.ศิลปากร,ปราชญ์ชาวบ้าน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง 53 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

1 คร้ัง 53 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 ธ.ค.

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพองค์กรเกษตรกร 1 คร้ัง 53 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วชิาการขยายพันธุพ์ืช 1 คร้ัง 40 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวดั  ชื่อกิจกรรม 1 คร้ัง 20 ราย คร้ัง/ราย  1 - 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.เกษตรจังหวดั
6.2 งบท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ......เมืองเพชรบรุ.ี......จังหวัดเพชรบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เหด็ภฎูาน 1 ฐาน
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกเตยหอมตัดใบ  
                         เพื่อการค้า

1 ฐาน
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก 1 ฐาน
สถานีพัฒนา
ที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว   
                        ภณัฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพชื

1 ฐาน
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน  าหมักชีวภาพ    
                       และฮอร์โมนไข่

1 ฐาน

สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี,สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทนุการผลิตข้าวและการท าเกษตรผสมผสาน 2 เร่ือง

สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลหนองขนาน 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

    - ศูนยข์้าวชุมชนต าบลหนองขนาน 1 ศูนย์ สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองขนาน 1 ศูนย์ สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง ศพก.
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง ศพก.
 4.3 Field Day ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ม.ค.-50 ครั ง/ราย สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
เพชรบุรี

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 4) วิชา การท าและใช้น  าส้มควันไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................

หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง

เพชรบุรี
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แผนการด าเนินงานของ  ศพก. 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ   หนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.กษอ. + กรมพฒันาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิต ฐาน ศจช.+ศดปช.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิม่คุณภาพผลผลิต ฐาน สนง.กษอ.+ศจช.+กรม

วิชาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ฐาน สนง.กษอ.+กรมวิชาการเกษตร
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การขยายพนัธุ์พชื ฐาน สนง.กษอ.+ศพก.
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทนุการปลูกสับปะรด

เร่ือง สนง.กษอ.+ศพก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.กษอ.+ศพก.
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน ม.3            
ต.หนองหญ้าปล้อง

ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน ม.2             
ต. ยางน  ากลัดเหนือ

ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน ม.3 ต.ทา่ตะคร้อ ศูนย์ สนง.กษอ. + กรมพฒันาทีดิ่น
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ครั ง สนง.กษอ.+ศพก.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา
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กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า ครั ง สนง.กษอ.+ศพก.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง สนง.กษอ.
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง ศพก.
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง ศพก.
 4.3 Field Day ครั ง/ราย สนง.กษอ.+ศพก.+สปก.+

ประมง+กรมพฒันาทีดิ่น+
ตรวจสอบบญัชี+ปศุสัตว์

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

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

50 ครั ง/ราย
สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการจัดการแปลง 50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.
 2) วิชาลดต้นทนุเพิม่ผลผลิต. 50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ. 50 ครั ง/ราย ตรวจสอบบญัชี
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

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