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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอตะก่ัวป่า จงัหวัดพังงา 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 21-25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....การท าปุย๋หมกั....... 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....เศรษฐกจิพอเพียง..... 1 ฐาน สนง.เกษตร ปศุสัตว ์ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....การเล้ียงหมู...... 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..............-................ ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง
      .....การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามนั
......

1 เร่ือง สถานพีฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. - เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

สถานีพฒันาที่ดิน

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์
    - ศูนย์ .................-........................ - ศูนย์
    - ศูนย์ ..................-....................... - ศูนย์

2 พ.ย. - 15 ธ.ค.

10 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ธ.ค. - 30 ม.ค.

1 ธ.ค. - 30 ม.ค.

5 ก.พ. - 30 ม.ีค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

28 พ.ย. - 30 ธ.ค.

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 21  ธันวาคม 2559



2

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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

    - ศูนย์ ..................-....................... - ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * *
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 9 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 9 คร้ัง เอกสารแผ่นพบั

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 19
 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 อื่นๆ
 ..........................-.......................... 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง

ทุกวนัที่ 13 ของเดือน
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

- คร้ัง/ราย * * * * * * * * *

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา))

-

 1) วิชา.....การลดต้นทุน...... 5/150 คร้ัง/ราย * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

คณะกรรมการ ศพก.

 2) วิชา.....การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต...... 5/150 คร้ัง/ราย * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

คณะกรรมการ ศพก.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 5/150 คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 5/150 คร้ัง/ราย * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

คณะกรรมการ ศพก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา..............-..................... - คร้ัง/ราย
 2) วิชา..............-..................... - คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 100 ราย
     - การท าปุย๋หมกั 100 ราย * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

คณะกรรมการ ศพก.
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ 100 ราย
     - การผสมดิน 100 ราย * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

คณะกรรมการ ศพก.

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

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 21  ธันวาคม 2559
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอตะก่ัวทุ่ง  จังหวัดพังงา 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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตยางแผ่น
คุณภาพดี

ฐาน การยางแห่ง
ประเทศไทย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์      
เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปลูกพืชและเล้ียง
สัตว ์เพื่อเป็นรายได้เสริมในสวนยาง

ฐาน ปศุสัตว์อ าเภอ
,สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการควบคุมโรครากขาว
ยางพารา

ฐาน สนง.เกษตรจงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองเกษตรทฤษฎใีหม่ ฐาน เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เกษตร
ทฤษฎใีหม่

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนา
ที่ดิน,ปศุสัตว์
อ าเภอ,ประมง
อ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมงอ าเภอ, ปศุ
สัตว์อ าเภอ,
ชลประทาน,มกอช

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกกลอย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลโคกกลอย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

,สถานพีฒันาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์,
เกษตรและสหกรณ์
,การยางแหง่
ประเทศไทย

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัย.........

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา การผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วชิา การเล้ียงไก่ไข่ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วชิา การปลูกพืชแซมในสวนยาง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
 .................. 
......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
.........................................................................

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

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 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. 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 คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
ปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ สนง.
พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าอาชีพเสริมใน
สวนปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ 
สนง.ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจัดการ
พื้นท่ีตามแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ   
  ศวพ.พงังา

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง ทุกหน่วยงานใน ก.เกษตรฯ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 8-ธ.ค.-59 8-มี.ค.-60 8-มิ.ย.-60 สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 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 1/200 คร้ัง/ราย 21-ธ.ค.-59 ทุกหน่วยงานใน ก.เกษตรฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................

ไม่มี

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย 8-ธ.ค.-59 8-มี.ค.-60 8-มิ.ย.-60 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

4/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิาการเลือกและเตรียมพื้นที่ในการปลูก
ปาล์มน้ ามัน

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วชิาการจัดการสวนปาล์มน้ ามัน 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 3) วชิาการเก็บเกีย่วผลผลิตปาล์มน้ ามัน 1/50 คร้ัง/ราย ศวพ.พังงา
 3) วชิาการจัดการสวนปาล์มน้ ามันแบบ 
RSPO

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/50 คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

2/50 คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีฯ
 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
 .................. 
........................................................................
. 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
........................................................................
. 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................

ไม่มี

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ........เกาะยาว...........จังหวัด......พังงา..... 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.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินและปุย๋เพือ่ลดต้นทนุการผลิตข้าว 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูข้าว 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตข้าว 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เกษตรทฤษฎใีหม่ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทนุการผลิตข้าว...... 1 เร่ือง ศูนยว์จิัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง, 
ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 21  ธันวาคม 2559
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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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น,ชลประทาน,
 ส านกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนใน
ด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 21  ธันวาคม 2559
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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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 0คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 3คร้ัง/50
ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การจัดการศัตรูข้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การลดต้นทนุและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตข้าว 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 การ
ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ......................................................
 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม ...............................

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

ไม่มี
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอคุระบุร ีจังหวัดพังงา 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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการสวนปาล์ม
น  ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ สนง.
พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าส้มควนัไม้ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงแพะ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ 

สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ
จัดการสวนปาล์มน  ามัน

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง ทุกหน่วยงานใน ก.เกษตรฯ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย ทุกหน่วยงานใน ก.เกษตรฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

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

ไม่มี

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1/50 ครั ง/ราย

 1) การจัดการสวนปาล์มน  ามัน 1/50 ครั ง/ราย
 2) การผลิตน  าส้มควนัไม้ 1/50 ครั ง/ราย
 3) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1/50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/50 ครั ง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 3/10 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

 1) .................................................
 2) .................................................
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559



20

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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
 .................. 
........................................................................
. 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
........................................................................
. 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
 ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................

ไม่มี

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 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. 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 คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
ปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ สนง.
พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการโรคและ
ศัตรูปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าอาชีพเสริมใน
สวนปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ 
สนง.ประมงอ าเภอ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง ทุกหน่วยงานใน ก.เกษตรฯ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 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 1/200 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานใน ก.เกษตรฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................

ไม่มี
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง ทุกหน่วยงานใน ก.เกษตรฯ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

4/50 คร้ัง/ราย

 1) วชิาการเลือกและเตรียมพื้นที่ในการปลูก
ปาล์มน้ ามัน

1/50 คร้ัง/ราย

 2) วชิาการจัดการสวนปาล์มน้ ามัน 1/50 คร้ัง/ราย
 3) วชิาการเก็บเกีย่วผลผลิตปาล์มน้ ามัน 1/50 คร้ัง/ราย
 3) วชิาการจัดการสวนปาล์มน้ ามันแบบ 
RSPO

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/50 คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559



24

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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

2/50 คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
 .................. 
........................................................................
. 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
........................................................................
. 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................

ไม่มี

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา 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. 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 คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
ปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ สนง.
พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การท าอาชีพเสริมใน
สวนปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ สนง.ปศุ
สัตว ์สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มประสิทธภิาพ
ปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการโรคและ
ศัตรูปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วันที ่ 21  ธนัวาคม 2559



26

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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง. เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 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 1/200 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานใน ก.เกษตรฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................

ไม่มี
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  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ สนง.
เกษตรจังหวดั

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิาการเลือกพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ ามัน 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วชิาการจัดการสวนปาล์มน้ ามัน 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิาบัญชีต้นทุนการผลิตอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 1/50 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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