
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 6 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน 1-30 สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

1 ฐาน
1-30

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไม้ 3 อยา่ง ประโยชน์ 4
 อยา่ง

1 ฐาน
1-30

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิต และใช้      
สารชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกนัก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน
1-30

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาทีดิ่น

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอขุนยวม  จังหวดัแม่ฮอ่งสอน  ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
วิชาการเกษตร, 
ศูนย์วิจัยข้าว, 
ส่งเสริมสหกรณ์, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ตรวจบัญชชีสหกรณ์
, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, 
มหาดไทย, ศูนย์ฯ
เครือข่าย

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
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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 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
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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

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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจดัการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การผลิต และใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกนัก าจดัศัตรูพืช

1/50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชา การปลูกพืชใช้น  าน้อย 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................   
  1) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง มาตรฐาน GAP

35 ราย วิชาการเกษตร

 2) จดัท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ วิชาการเกษตร

 3) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง การสร้างเครือขา่ย
เกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว

50 ราย ศูนย์วิจัยข้าว

 4) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของ
เกษตรกรในพื นที่ ศพก.

1 ศูนย์ ส่งเสริมสหกรณ์

5) สนับสนุนการให้บริการด้านบัญชี 1 ศูนย์ ตรวจบัญชีสหกรณ์

6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านปศุ
สัตว์

1 ราย ปศุสัตว์

7) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

8) จดัท าแปลงเครือขา่ยด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

9) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อเป็นวิทยากรให้ ศพก.

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

10) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
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แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัดศัตรูพชื
โดยชีวภาพ/การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน
ศัตรูพชื/การท าแปลงปุ๋ยพชืสดในนาข้าว

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง พัฒนาที่ดิน

ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงสัตว ์ เล้ียงหมู/
ไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศ/

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตขยายสารชีว
ภัณฑ์.............................

1 ฐาน สนง เกษตรอ าเภอ

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

เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ  ปางมะผ้า  จังหวัด แม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ 2560
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์.จัดการศัตรูพชืชุมชน
........................................

1 ศูนย์

    - ศูนย ์.จัดการดินปุ๋ยชุมชน
........................................

1 ศูนย์

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย *
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา.การเตรียมดิน.................................. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา.การเตรียมเมล็ดพนัธุ์
..................................

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา...บัญชีต้นทุนอาชีพ................................ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา....การใช้น้ าอยา่งมีคุณค่า
...............................

1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

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

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *10-15 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.

สนง พัฒนาที่ดิน

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

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตขยายสารชีว
ภัณฑ์.............................

1 ฐาน สนง เกษตรอ าเภอ

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

เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ  ปาย  จังหวัด แม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ 2560
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์.จัดการศัตรูพชืชุมชน
........................................

1 ศูนย์

    - ศูนย ์.จัดการดินปุ๋ยชุมชน
........................................

1 ศูนย์

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย *
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา.การเตรียมดิน.................................. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา.การเตรียมเมล็ดพนัธุ์
..................................

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา...บัญชีต้นทุนอาชีพ................................ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา....การใช้น้ าอยา่งมีคุณค่า
...............................

1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

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

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *10-15 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. สนง พฒันาที่ดิน

ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลา............................ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง ประมง
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์............................. 1 ฐาน สนง เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.การลดต้นทุนการผลิตข้าว................. เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์.จัดการศัตรูพชืชุมชน........................................ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์.จัดการดินปุ๋ยชุมชน........................................ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย *
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ คร้ัง
  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ......เมือง...........จังหวัด....แม่ฮอ่งสอน.... ประจ าปงีบประมาณ 2560
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))
 1) วิชา.การเตรียมดิน.................................. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา.การเตรียมเมล็ดพนัธุ.์................................. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา...บัญชีต้นทุนอาชีพ................................ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา....การใช้น้ าอยา่งมีคุณค่า............................... 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม .................. .........................................................................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ...................... .........................................................................
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ................แม่ลาน้อย........................จังหวดั....แม่ฮอ่งสอน........ 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 กสก
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน กสก
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก,กสก
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ......การผลิตพันธุ์ขา้ว..... 1 ฐาน กสก,กรมขา้ว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การท าน  าหมักมูลสกรุ.. 1 ฐาน กสก,ศพก
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การผลิต
เมล็ดพันธุ.์.

1 เร่ือง ศพก,กสก

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง กระทรวงเกษตร
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง กระทรวงเกษตร
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง กระทรวงเกษตร
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง กระทรวงเกษตร
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 4 ครั ง ศพก,กระทรวงเกษตร

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 4 ครั ง ศพก,กระทรวงเกษตร

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 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 1 ครั ง ศพก,กระทรวงเกษตร
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

3 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา.....การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว.....  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 2) วิชา.....การผลิตชีวภัณฑ์ทดแทนเคมีภัณฑ์...  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ การจดัการพืช ดิน ปุย๋  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 1) วิชา..การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า...  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

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

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

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

19

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้สารชีวภัณฑ์ใน
การป้องกนัก าจดั  โรคและแมลงศัตรูขา้ว

1 ฐาน
1-30

สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋หมักในการ
ผลิตพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิต

1 ฐาน

1-30

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าส้มควันไม้  เพื่อ
ไล่แมลง  ลดการใช้สารเคมี

1 ฐาน
1-30

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน 1-30

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาทีดิ่น

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่สะเรียง  จังหวดัแม่ฮอ่งสอน  ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
วิชาการเกษตร, 
ศูนย์วิจัยข้าว, 
ส่งเสริมสหกรณ์, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ตรวจบัญชชีสหกรณ์
, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, 
มหาดไทย, ศูนย์ฯ
เครือข่าย

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

21

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
 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 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

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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจดัการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การผลิต และใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกนัก าจดัศัตรูพืช

1/50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชา การปลูกพืชใช้น  าน้อย 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................   
  1) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง มาตรฐาน GAP

35 ราย วิชาการเกษตร

 2) จดัท าแปลงต้นแบบ วิชาการเกษตร

 3) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง การสร้างเครือขา่ย
เกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว

50 ราย ศูนย์วิจัยข้าว

 4) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของ
เกษตรกรในพื นที่ ศพก.

1 ศูนย์ ส่งเสริมสหกรณ์

5) สนับสนุนการให้บริการด้านบัญชี 1 ศูนย์ ตรวจบัญชีสหกรณ์

6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านปศุ
สัตว์

1 ราย ปศุสัตว์

7) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

8) จดัท าแปลงเครือขา่ยด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

9) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อเป็นวิทยากรให้ ศพก.

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

10) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
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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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 6 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน 1-30 สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เสาวรส 1 ฐาน 1-30

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไผ่ 1 ฐาน 1-30

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง กาแฟ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หมาก 1 ฐาน 1-30

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
วิชาการเกษตร, 
ศูนย์วิจัยข้าว, 
ส่งเสริมสหกรณ์, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ตรวจบัญชชีสหกรณ์
, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสบเมย  จังหวดัแม่ฮอ่งสอน  ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 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 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, 
มหาดไทย, ศูนย์ฯ
เครือข่าย

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจดัการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การผลิต และใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกนัก าจดัศัตรูพืช

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชา การปลูกพืชใช้น้ าน้อย 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................   
  1) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง มาตรฐาน GAP

35 ราย วิชาการเกษตร

 2) จดัท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ วิชาการเกษตร

 3) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง การสร้างเครือขา่ย
เกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว

50 ราย ศูนย์วิจัยข้าว

 4) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของ
เกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

1 ศูนย์ ส่งเสริมสหกรณ์

5) สนับสนุนการให้บริการด้านบัญชี 1 ศูนย์ ตรวจบัญชีสหกรณ์

6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านปศุ
สัตว์

1 ราย ปศุสัตว์

7) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

8) จดัท าแปลงเครือขา่ยด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

9) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อเป็นวิทยากรให้ ศพก.

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

10) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
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แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัดศัตรูพชื
โดยชีวภาพ/การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน
ศัตรูพชื/การท าแปลงปุ๋ยพชืสดในนาข้าว

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง พัฒนาที่ดิน

ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงสัตว ์ เล้ียงหมู/
ไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศ/

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตขยายสารชีว
ภัณฑ์.............................

1 ฐาน สนง เกษตรอ าเภอ

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

เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ  ปางมะผ้า  จังหวัด แม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ 2560
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์.จัดการศัตรูพชืชุมชน
........................................

1 ศูนย์

    - ศูนย ์.จัดการดินปุ๋ยชุมชน
........................................

1 ศูนย์

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย *
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา.การเตรียมดิน.................................. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา.การเตรียมเมล็ดพนัธุ์
..................................

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา...บัญชีต้นทุนอาชีพ................................ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา....การใช้น้ าอยา่งมีคุณค่า
...............................

1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

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

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *10-15 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.

สนง พัฒนาที่ดิน

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

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตขยายสารชีว
ภัณฑ์.............................

1 ฐาน สนง เกษตรอ าเภอ

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

เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ  ปาย  จังหวัด แม่ฮ่องสอน ประจ าปงีบประมาณ 2560
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์.จัดการศัตรูพชืชุมชน
........................................

1 ศูนย์

    - ศูนย ์.จัดการดินปุ๋ยชุมชน
........................................

1 ศูนย์

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย *
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา.การเตรียมดิน.................................. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา.การเตรียมเมล็ดพนัธุ์
..................................

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา...บัญชีต้นทุนอาชีพ................................ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา....การใช้น้ าอยา่งมีคุณค่า
...............................

1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

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

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *10-15 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. สนง พฒันาที่ดิน

ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลา............................ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง ประมง
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์............................. 1 ฐาน สนง เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.การลดต้นทุนการผลิตข้าว................. เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์.จัดการศัตรูพชืชุมชน........................................ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์.จัดการดินปุ๋ยชุมชน........................................ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย *
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ คร้ัง
  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ......เมือง...........จังหวัด....แม่ฮอ่งสอน.... ประจ าปงีบประมาณ 2560
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))
 1) วิชา.การเตรียมดิน.................................. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา.การเตรียมเมล็ดพนัธุ.์................................. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา...บัญชีต้นทุนอาชีพ................................ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา....การใช้น้ าอยา่งมีคุณค่า............................... 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม .................. .........................................................................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ...................... .........................................................................
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ................แม่ลาน้อย........................จังหวดั....แม่ฮอ่งสอน........ 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 กสก
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน กสก
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก,กสก
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ......การผลิตพันธุ์ขา้ว..... 1 ฐาน กสก,กรมขา้ว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การท าน  าหมักมูลสกรุ.. 1 ฐาน กสก,ศพก
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การผลิต
เมล็ดพันธุ.์.

1 เร่ือง ศพก,กสก

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง กระทรวงเกษตร
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง กระทรวงเกษตร
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง กระทรวงเกษตร
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง กระทรวงเกษตร
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 4 ครั ง ศพก,กระทรวงเกษตร

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 4 ครั ง ศพก,กระทรวงเกษตร

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 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 1 ครั ง ศพก,กระทรวงเกษตร
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

3 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา.....การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว.....  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 2) วิชา.....การผลิตชีวภัณฑ์ทดแทนเคมีภัณฑ์...  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ การจดัการพืช ดิน ปุย๋  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 1) วิชา..การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า...  1/50 ครั ง/ราย ศพก,กระทรวงเกษตร

 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

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

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

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้สารชีวภัณฑ์ใน
การป้องกนัก าจดั  โรคและแมลงศัตรูขา้ว

1 ฐาน
1-30

สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋หมักในการ
ผลิตพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิต

1 ฐาน

1-30

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าส้มควันไม้  เพื่อ
ไล่แมลง  ลดการใช้สารเคมี

1 ฐาน
1-30

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน 1-30

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาทีดิ่น

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่สะเรียง  จังหวดัแม่ฮอ่งสอน  ประจ าปีงบประมาณ 2560

43

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
วิชาการเกษตร, 
ศูนย์วิจัยข้าว, 
ส่งเสริมสหกรณ์, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ตรวจบัญชชีสหกรณ์
, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, 
มหาดไทย, ศูนย์ฯ
เครือข่าย

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
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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 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
 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 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

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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจดัการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การผลิต และใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกนัก าจดัศัตรูพืช

1/50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชา การปลูกพืชใช้น  าน้อย 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................   
  1) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง มาตรฐาน GAP

35 ราย วิชาการเกษตร

 2) จดัท าแปลงต้นแบบ วิชาการเกษตร

 3) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง การสร้างเครือขา่ย
เกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว

50 ราย ศูนย์วิจัยข้าว

 4) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของ
เกษตรกรในพื นที่ ศพก.

1 ศูนย์ ส่งเสริมสหกรณ์

5) สนับสนุนการให้บริการด้านบัญชี 1 ศูนย์ ตรวจบัญชีสหกรณ์

6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านปศุ
สัตว์

1 ราย ปศุสัตว์

7) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

8) จดัท าแปลงเครือขา่ยด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

9) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อเป็นวิทยากรให้ ศพก.

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

10) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
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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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 6 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน 1-30 สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เสาวรส 1 ฐาน 1-30

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไผ่ 1 ฐาน 1-30

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง กาแฟ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หมาก 1 ฐาน 1-30

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
วิชาการเกษตร, 
ศูนย์วิจัยข้าว, 
ส่งเสริมสหกรณ์, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ตรวจบัญชชีสหกรณ์
, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสบเมย  จังหวดัแม่ฮอ่งสอน  ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 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 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, 
มหาดไทย, ศูนย์ฯ
เครือข่าย

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจดัการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การผลิต และใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกนัก าจดัศัตรูพืช

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชา การปลูกพืชใช้น้ าน้อย 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................   
  1) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง มาตรฐาน GAP

35 ราย วิชาการเกษตร

 2) จดัท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ วิชาการเกษตร

 3) จดัอบรมเกษตรกร เร่ือง การสร้างเครือขา่ย
เกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว

50 ราย ศูนย์วิจัยข้าว

 4) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของ
เกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

1 ศูนย์ ส่งเสริมสหกรณ์

5) สนับสนุนการให้บริการด้านบัญชี 1 ศูนย์ ตรวจบัญชีสหกรณ์

6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านปศุ
สัตว์

1 ราย ปศุสัตว์

7) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

8) จดัท าแปลงเครือขา่ยด้านประมง 1 ศูนย์ ประมง

9) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อเป็นวิทยากรให้ ศพก.

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

10) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

1 ราย สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
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