
แผนบูรณาการการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

 อ าเภอ……………………..จังหวัด……………………...

งาน หน่วย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย -           

1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 ศูนย์ 4,000        กสก., กปศ.

2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อ่ืนๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) 3 ศูนย์ 15,000      กสก.

3. พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี 1 ราย 4,800        กตส.

4. สนับสนุนส่ือวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดท าฐานเรียนรู้เร่ืองข้าว -           กข.

   * ศพก. สินค้าหลักข้าว 1 ศูนย์ 2,000        กข.

    *ศพก. สินค้าหลัก ไร่นาสวนผสม 1 ศูนย์ 1,500        กข.

    *ศพก. สินค้า อ่ืนๆ 1 ศูนย์ 1,000        กข.

5. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง 1 ศูนย์ 2,000        กป.

6. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน ใน ศพก. 1 ศูนย์ 7,000        พด.

7. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินใน ศพก. 1 ศูนย์ 1,000        พด.

8. ศพก.ด้านหม่อนไหม (มี 3 ศูนย์) 1 ศูนย์ 100,000     มม.

9. พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการ

เกษตร) -           
กวก.

2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน 882 -           

1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด 2    ราย 2,100        กสก.

2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ 10 ราย 6,000        กสก.

3. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot 1 ศูนย์ 2,000        กป.

3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 882 -           

1.การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 1 ศูนย์ 20,000      กสก.

2. พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย

(ด้านปศุสัตว์)

10 ศูนย์
2,000        

กปศ.

3. ด้านบัญชี 1 ศูนย์ 1,000        กตส.

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้น าสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) 4,000        กข.

5. สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ 1 ศูนย์ 800           กสส.

6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) 200 ราย 3,000        กป.

7. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) 1 ศูนย์ 3,000        กป.

8.การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุน

วิทยากรร่วมบรรยาย) -           
ฝล.

9. สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาท่ีดินใน ศพก. 1,900        พด.

10 จัดท าข้อมูลประจ า ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านชลประทาน
9,950        

ชป.

   - ข้อมูลข่าวสารในการช้ีแจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี -           

   - องค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืช

ตามปริมาณน้ าต้นทุน, การออกแบบระบบน้ าหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น -           

11. เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร -           กวก.

4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้น า -           

1.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 30 ราย 18,000      กสก.

2.พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก. เครือข่าย 10 ราย 4,000        กสก.

หน่วยงาน

พ.ย.61-ก.ค. 62

ต.ค.61-ก.ค. 62

ธ.ค.61- ก.ค. 62

กิจกรรม
เป้าหมาย ช่วงเวลา

ต.ค. 61- มี.ค. 62

ต.ค.61-ก.ค. 62

ข้อมูลงบประมาณที่ลง ศพก. 
เพื่อใช้ประกอบการท าแผนราย ศพก. 
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แผนบูรณาการการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

 อ าเภอ……………………..จังหวัด……………………...

งาน หน่วย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
หน่วยงานกิจกรรม

เป้าหมาย ช่วงเวลา

ข้อมูลงบประมาณที่ลง ศพก. 
เพื่อใช้ประกอบการท าแผนราย ศพก. 

3. ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ 1 ราย 400           กปศ.

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 10 ราย 4,000        กปศ.

5. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ 1 ราย
520           

กสส.

5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย -           

5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) -            

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เร่ือง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) 60 ราย
12,000      

กสก.

2)จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด 

(ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) 4 ราย
1,600        

กสก.

5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) -            

1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 1 ราย 7,000        กสก.

2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 1 แปลง 4,000        กสก.

3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย 20 ราย 200           กสก.

5.3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) 1 ศูนย์ 12,000      กปศ.

5.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี 1 ศูนย์ 800           กตส.

5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่าย

ต่อ ศพก.) 4 ศูนย์
8,000        

กป.

5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ 

(1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) 1 ศูนย์
5,000        

กป.

5.7พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปท่ีดิน จ านวน 140 แห่ง (แปลง/ฐาน

เรียนรู้ ฯลฯ)
20,000      

สปก.

ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2561 

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

พ.ย.61- ก.ค. 62

ต.ค.61-มี.ค62

พ.ย.61- เม.ย. 62
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