
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวัดจนัทบรุี ประจ าปงีบประมาณ 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้การปลูกและการดูแลรักษามงัคุด 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองโรคและแมลงมงัคุด 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเกบ็เกี่ยวและวิทยาการหลังการ
เกบ็เกี่ยวมงัคุด

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผสมสารปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชื 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    -ฐานเรียนรู้ เร่ืองเการเกบ็เกี่ยวและวิทยาการหลังการ
เกบ็เกี่ยวมงัคุด

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    -ฐานเรียนรู้ การลดต้นทนุการผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมกัสูตร
พระราชทาน พด.1

1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้น  าหมกัจากสาร
เร่ง พด.2

1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพชืปุ๋ยสด 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน
   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทานเบื องต้นและ
แหล่งน  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 1 แปลง สนง.เกษตรอ าเภอ

   - การจัดท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
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 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก.
  -  ส านกังานเกษตรอ าเภอ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พฒันาที่ดิน 1 เร่ือง สถานพีฒันาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)
    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชนหมู่ 5 บา้นคลองน  าเปน็ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนตะเคียนทอง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนจันทเขลม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ เครือข่ายประจ าต าบล พลวง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
     -ศูนย์ เครือข่ายประจ าต าบลตะเคียนทอง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
     -ศูนย์ เครือข่ายประจ าต าบลคลองพลู 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ เครือข่ายประจ าต าบลจันทเขลม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.5 ติดตามการท าบญัชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
   - การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 18 ครั ง ชป.จบ
   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6
   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6
   - แผ่นพบั 200 ฉบบั สวพ.6
   - การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร สนง.ประมงจังหวัด
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร
   - การใหบ้ริการด้านการเกษตร 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
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   - ใหบ้ริการประจ าศูนย์โดยครูบญัชีอาสา 1 ศูนย์ สนง.ตรวจบญัชี
   - ก ากบัแนะน าการท าบญัชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หนว่ยงาน กษ
 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 คลินกิเกษตร 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอ าเภอ

   - วิชาการบริหารจัดการช่วงมงัคุดออกดอก 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชา การลดต้นทนุการผลิตมงัคุด 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   -การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น สนง.เกษตรอ าเภอ
   -การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะหแ์สง/การเลี ยงไส้เดือน

   - อบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตมงัคุดอย่างถูกต้อง
เหมาะสม"

35 คน ศวส.จบ.

เดือนละ 3 วัน
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 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
   - วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1/50 ครั ง/ราย

   - วิชาบญัชีต้นทนุประกอบอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
   - วิชาการบริหารจัดการน  า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่าและหลักการชลประทาน 3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 )
   - อบรมสนบัสนนุการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการท า
การเกษตรและการเพิ่มมลูค่าสินค้า

1 ครั ง สนง.เกษตรและสหกรณ์

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพผลไมใ้หไ้ด้มาตรฐานสอดค้องกบัความ
ต้องการทั งในและต่างประเทศ

1/25 ราย 4 ครั ง

กลุ่มส่งเสริมฯการผลิต
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ระยะเวลา
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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
 1.3 สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมการรวมกลุ่ม(วิเคราะห์
ขอ้มูลการรวมกลุ่มเพื่อก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงกบั
เครือขา่ยอื่นๆ)

1 กลุ่ม สนง.สหกรณ์จงัหวัด

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะห์ดินเพื่อการใชปุ้๋ยที่ถกูต้อง
เหมาะสม

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ได้ผลผลิต
คุณภาพเพื่อการส่งออก

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการกระตุ้นให้มังคุดแตกใบออ่น
พร้อมกนั

1 ฐาน  สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัก าจดัศัตรูพืชแบบผสมผสาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชปุ้๋ยหมักสูตร
พระราชทาน พด.1

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชน้  าหมักจากสารเร่ง 
พด.2

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทานเบื องต้นและแหล่ง
น  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

แผนการด าเนินงานของ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเมอืงจันทบุรี จังหวดัจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560
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 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิตมังคุดคุณภาพ 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

   - การจดัท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก.
  -  ส านักงานเกษตรอ าเภอ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พัฒนาที่ดิน 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลคมบาง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรจงัหวัด
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชนต าบลเกาะขวาง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรจงัหวัด
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชนบ้านเสม็ดงาม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรจงัหวัด
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 รายงานความกา้วหน้าและความส าเร็จของโครงการ 4 ครั ง สนง.สหกรณ์จงัหวัด

 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.6 ติดตามประเมินผลโครงการ  เพื่อก าหนดเป็ฯแนววทาง
การพัฒนาหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนา

1 ครั ง สนง.สหกรณ์จงัหวัด
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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.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร

   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6
   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6
   - แผ่นพับ 200 ฉบับ สวพ.6
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 18 ครั ง ชป.จบ
   - สนับสนันการให้บริการวิชาการขอ้ลูขา่วสารแก ่ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ 1 ชิ นงาน สนง.สหกรณ์จงัหวัด
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร สนง.ประมงจงัหวัด
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย หน่วยงาน กษ.

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

   5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

   - วิชาการผลิตมังคุดคุณภาพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชาการลดต้นทุนการผลิตมังคุด 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

   - อบรม หลักสูตร "เทคโนโลยกีารผลิตมังคุดอยา่งถกูต้อง
เหมาะสม"

35 คน ศวส.จบ.

    5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
   - วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

   5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กร
เกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)
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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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

   - วิชาบัญชต้ีนทุนประกอบอาชพี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

   - วิชา การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่าและหลักการชลประทาน 3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ

   - สนับสนุนวิทยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
   - อบรมสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการท า
การเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้า

1 คร้ัง สนง.เกษตรและสหกรณ์
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แผนการด าเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 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 สนง.กษอ.ท่าใหม่
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.ท่าใหม่
 1.3 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม(วิเคราะห์
ข้อมูลการรวมกลุ่มเพื่อก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายอื่นๆ)

1 กลุ่ม สนง.สหกรณ์จงัหวดั

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.ท่าใหม่
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าต้นสมบูรณ์และการตัดแต่ง
ทรงพุ่ม

1 ฐาน สนง.กษอ.ท่าใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการน  าและปุ๋ย 1 ฐาน สนง.กษอ.ท่าใหม่
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าทุเรียนผลสวย 1 ฐาน สนง.กษอ.ท่าใหม่
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพืชในสวนทุเรียน 1 ฐาน สนง.กษอ.ท่าใหม่
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร
ในการดูแลสวน

1 ฐาน สนง.กษอ.ท่าใหม่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน พด.1

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้น  าหมักจากสาร
เร่ง พด.2

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทานเบื องต้นและ
แหล่งน  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิตทุเรียนคุณภาพ 1 เร่ือง สนง.กษอ.ท่าใหม่
   - การจัดท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปริมาณ
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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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก.
  -  ส านักงานเกษตรอ าเภอ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พัฒนาที่ดิน 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
บ้านไทรนอง

1 ศูนย์ สนง.กษอ.ท่าใหม่

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสะพานเลือก 1 ศูนย์ สนง.กษอ.ท่าใหม่
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านทุ่งสน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.ท่าใหม่
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.กษอ.ท่าใหม่
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.กษอ.ท่าใหม่
 3.4 รายงานความก้าวหน้าและความส าเร็จของโครงการ 4 ครั ง สนง.สหกรณ์จงัหวดั

 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.ท่าใหม่
 3.6 ติดตามประเมินผลโครงการ  เพื่อก าหนดเป็น
แนววทางการพัฒนาหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา

1 ครั ง สนง.สหกรณ์จงัหวดั

 3.8 ติดตามการท าบัญชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6
   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6
   - แผ่นพับ 200 ฉบับ สวพ.6
   -  สนับสนันการให้บริการวิชาการข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

   - สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ 1 ชิ นงาน สนง.สหกรณ์จังหวัด
   - การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สนง.ประมงจังหวัด
   - การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 18 ครั ง ชป.จบ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
   - การให้บริการด้านการเกษตร 1 ศูนย์ 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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

   - ให้บริการประจ าศูนย์โดยครูบัญชีอาสา 1 ศูนย์ สนง.ตรวจบัญชี
   - ก ากับแนะน าการท าบัญชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หนว่ยงาน  กษ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ท่าใหม่

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

   - วิชา การท าต้นสมบูรณ์และการตัดแต่งทรงพุ่ม (ทุเรียน) 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ท่าใหม่
   - วิชา การจัดการน  าและปุ๋ย (ทุเรียน) 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ท่าใหม่
   - วิชา การท าทุเรียนผลสวย 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ท่าใหม่
   - วิชา การจัดการศัตรูพืชในสวนทุเรียน 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ท่าใหม่
   - วิชา การใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรในการดูแลสวน 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ท่าใหม่

   - อบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม"

35 คน ศวส.จบ.

เดือนละ 3 วัน
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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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 ครั ง/ราย
   - วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ท่าใหม่
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 ครั ง/ราย

   - วิชา บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์

   - วิชา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่าในการปลูกไม้ผล 1/50 ครั ง/ราย สวพ.6
   - สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัด
   - วิชา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่าและหลักการชลประทาน 3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
   - อบรมสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการท า
การเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้า

1 คร้ัง สนง.เกษตรและสหกรณ์

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/
ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอขลงุ จงัหวัดจนัทบรุี ประจ าปงีบประมาณ 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.3 สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมการรวมกลุ่ม(วิเคราะห์
ข้อมลูการรวมกลุ่มเพื่อก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงกบั
เครือข่ายอื่นๆ)

1 กลุ่ม สนง.สหกรณ์จังหวัด

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผสมปุ๋ยหมกัด้วยมลูหมู 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการดูแลรักษามงัคุดอนิทรีย์ในช่วง
การออกดอก

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปอ้งกนัก าจัดโรคแมลงโดยอนิทรีย์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตมงัคุดอนิทรีย์แบบผิวมนั 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมกัสูตร
พระราชทาน พด.1

1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้น  าหมกัจากสาร
เร่ง พด.2

1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพชืปุ๋ยสด 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน
   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทานเบื องต้นและ
แหล่งน  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิตมงัคุดอนิทรีย์ 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

   - การจัดท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก.
  -  ส านกังานเกษตรอ าเภอ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พฒันาที่ดิน 1 เร่ือง สถานพีฒันาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลตรอกนอง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลซึ ง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนตรอกนอง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 1 ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 6 ครั ง
 3.4 รายงานความกา้วหนา้และความส าเร็จของโครงการ 4 ครั ง สนง.สหกรณ์จังหวัด
 3.5 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง
 3.6 ติดตามประเมนิผลโครงการ  เพื่อก าหนดเปน็
แนววทางการพฒันาหรือกจิกรรมเพื่อพฒันา

1 ครั ง สนง.สหกรณ์จังหวัด

 3.7 ก ากบัแนะน าการท าบญัชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

 3.8 ติดตามการท าบญัชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร
   - การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 18 ครั ง ชป.จบ

   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6

   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6

   - แผ่นพบั 200 ฉบบั สวพ.6
   - สนบัสนนัการใหบ้ริการวิชาการข้อลูข่าวสารแก ่ศพก . 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ 1 ชิ นงาน สนง.สหกรณ์จังหวัด
   - การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร สนง.ประมงจังหวัด
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 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร
   - การใหบ้ริการด้านการเกษตร 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - ใหบ้ริการประจ าศูนย์โดยครูบญัชีอาสา 1 ศูนย์ สนง.ตรวจบญัชี
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย
 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา))

   - วิชาการบริหารจัดการช่วงมงัคุดออกดอก 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชา การลดต้นทนุการผลิตมงัคุด 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

   - อบรม หลักสูตร"เทคโนโลยีการผลิตมงัคุดอย่างถูกต้องเหมาะสม"35 คน ศวส.จบ.
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
   - วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

เดือนละ 3 วัน
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5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  (ระบวุิชา)

   - วิชาบญัชีต้นทนุประกอบอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
   - สนบัสนนุวิทยากรถ่ายทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัด
   - วิชา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่าและหลักการชลประทาน 3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 )
   - อบรมสนบัสนนุการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการท า
การเกษตรและการเพิ่มมลูค่าสินค้า

1 ครั ง สนง.เกษตรและสหกรณ์

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพผลไมใ้หไ้ด้มาตรฐานสอดค้องกบัความ
ต้องการทั งในและต่างประเทศ

1/25 ราย กลุ่มส่งเสริมฯการผลิต
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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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.3 สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมการรวมกลุ่ม
(วิเคราะห์ขอ้มูลการรวมกลุ่มเพื่อก าหนดแนวทางการ
เชื่อมโยงกบัเครือขา่ยอื่นๆ)

1 กลุ่ม สนง.สหกรณ์จงัหวัด

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองเทคนิคการตัดแต่งกิ่งและแต่งชอ่
ผลล าไย

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองเทคนิคการใชส้ารโพแทสเซียมคลอ
เรตในการผลิตล าไยนอกฤดู

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเลี ยงชนัโรงชนัเพื่อชว่ยผสม
เกสรล าไย

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุ๋ยหมักและน  าหมักชวีภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตขยายเชื อราไตรโครเดอมา 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง สนับสนุนปัจจยัการพัฒนาศูนย ์
(ตามความต้องการของเจา้ของศูนย์)

1 ศูนย์ สนง.สปก.จนัทบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชปุ้๋ยหมักสูตร
พระราชทาน พด.1

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชน้  าหมักจาก
สารเร่ง พด.2

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวดัจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทานเบื องต้นและ
แหล่งน  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิตล าไยคุณภาพ 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
   - การจดัท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก.
  -  ส านักงานเกษตรอ าเภอ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พัฒนาที่ดิน 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน
   - เร่ืองการปฏรูิปที่ดินเพื่อให้เป็นความรู้เฉพาะด้านแก่
ผู้เขา้ร่บการเรียนรู้

1 เร่ือง สนง.สปก.จนัทบุรี

   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชมุชนบ้านทุ่งสงคราม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนบ้านแปลง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนบ้านเนินดินแดง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 รายงานความกา้วหน้าและความส าเร็จของโครงการ 4 ครั ง สนง.สหกรณ์จงัหวัด
 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.6 ติดตามประเมินผลโครงการ  เพื่อก าหนดเป็ฯ
แนววทางการพัฒนาหรือกจิกรรมเพื่อพัฒนา

1 ครั ง สนง.สหกรณ์จงัหวัด

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน
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   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6

   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6

   - แผ่นพับ 200 ฉบับ สวพ.6
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 18 ครั ง ชป.จบ
   - สนับสนันการให้บริการวิชาการขอ้ลูขา่วสารแก ่ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ 1 ชิ นงาน สนง.สหกรณ์จงัหวัด
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร สนง.ประมงจงัหวัด
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน - ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก

   - วิชา การผลิตขยายเชื อราฯ 1/50 ครั ง/ราย
   - วิชา การตัดแต่งกิ่ง การเตรียมต้น 1/50 ครั ง/ราย
   - วิชา การแปรรูปล าไย 1/50 ครั ง/ราย

   - อบรม หลักสูตร"เทคโนโลยกีารผลิตล าไยอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม"

35 คน ศวส.จบ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
   - วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กร
เกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า  (ระบุวิชา)

1/50 ครั ง/ราย

   - วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

   - สนับสนุนวิทยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวัด
   - วิชา การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่าและหลักการชลประทาน 3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
   - อบรมสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการท า
การเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้า

1 คร้ัง สนง.เกษตรและสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชมุชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกบั
ความต้องการทั งในและต่างประเทศ

1/25 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
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แผนการด าเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ...มะขาม....จังหวัด..จันทบุร.ี....... 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 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.
 1.3 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม (วิเคราะห์ข้อมูลการ
รวมกลุ่มเพื่อก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น )ๆ

1 กลุ่ม สนง.สหกรณ์จังหวัด

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 ปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน.,การท าปุ๋ยหมัก
และน  าหมักชีวภาพ.

1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมต้น การตัดแต่งช่อดอกและผล 1 ฐาน  ศพก.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัดโรคแมลง การใช้สารเคมีที่
ถูกต้องและปลอดภัย...

1 ฐาน สนง.กษจ. , สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.กษจ. , สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการน  าในสวนผลไม้ 1 ฐาน 30 พย.-30 ธค. สวพ.6 
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน พด.1 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้น  าหมักจากสารเร่ง พด.2 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทานเบื องต้นและแหล่งน  า
ชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

30 พย.-30 ธค.

30 พย.-30 ธค.

30 พย.-30 ธค.
30 พย.-30 ธค.

30 พย.-30 ธค.
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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 ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.การลดต้นทุนการผลิต, การเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตลองกอง....

1 เร่ือง ศพก.,สนง.กษอ. พด.

   - การจัดท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก.
  -  ส านักงานเกษตรอ าเภอ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พัฒนาที่ดิน 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านตล่ิงชัน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเกาะสาน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านแกลง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 รายงานความก้าวหน้าและความส าเร็จของโครงการ 4 ครั ง สนง.สหกรณ์จังหวัด

 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.
 3.6 ติดตามประเมินผลโครงการ  เพื่อก าหนดเป็ฯแนววทางการ
พัฒนาหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา

1 ครั ง สนง.สหกรณ์จังหวัด

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6
   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6
   - แผ่นพับ 200 ฉบับ สวพ.6
   - สนับสนันการให้บริการวิชาการข้อูลข่าวสารแก่ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ 1 ชิ นงาน สนง.สหกรณ์จังหวัด
   - การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 18 ครั ง ชป.จบ
   - การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สนง.ประมงจังหวัด

1 ธค. - 30 มค.
1 ธค. - 30 มค.
1 ธค. - 15 กพ.

30 พย.-30 ธค.
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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 ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 30 พค. หน่วยงาน กษ
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนใน
ด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 1 คก. ศพก. , สวพ.6
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

   - วิชา เทคโนโลยีการผลิตลองกองให้ได้คุณภาพ 1/50 ครั ง/ราย 27 ธค. 10 มีค. 8 มิย. สนง.กษอ.
   - วิชา.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยใช้เอง 1/50 ครั ง/ราย 27 ธค. 10 มีค. 8 มิย. สนง.กษอ.
   - วิชา การท าปุ๋ยหมักและน  าหมักชีวภาพใช้เอง…. 1/50 ครั ง/ราย 27 ธค. 10 มีค. 8 มิย. สนง.กษอ.

   - อบรม หลักสูตร"เทคโนโลยีการผลิตลองกองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม"

35 คน ศวส.จบ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
   - วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้
น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

   - วิชา.บัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
   - วิชา..การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.
   - สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัด
   - วิชา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่าและหลักการชลประทาน 3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
   - อบรมสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการท าการเกษตร
และการเพิ่มมูลค่าสินค้า

1 คร้ัง สนง.เกษตรและสหกรณ์
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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

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก .
 2.1 ปรับปรุงศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

- ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผสมปุย๋เคมีใช้เองเพือ่ลด
ต้นทุนการผลิตในสวนยางพารา

1 ฐาน
1-30

สนง.เกษตรอ าเภอ

- ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปอ้งกนัก าจดัโรคที่เกดิจาก
เชื อราในสวนยางพาราด้วยเชื อราไตรโครเดอร์ม่า

1 ฐาน
1-30

สนง.เกษตรอ าเภอ

- ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปลูกพชืสมุนไพรแซมใน
สวนยางพาราเพือ่เสริมรายได้

1 ฐาน
1-30

สนง.เกษตรอ าเภอ

- ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
ยางพารา (เพิม่ประสิทธภิาพการใช้ปุย๋/ การกรีด
ยางใหถ้กูวธิี/ การแปรรูปยาง

1 ฐาน

1-30

สนง.เกษตรอ าเภอ

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุย๋หมัก
สูตรพระราชทาน พด .1

1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้น  าหมักจาก
สารเร่ง พด.2

1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพชื
ปุย๋สด

1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทานเบื องต้น
และแหล่งน  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบรุี ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

25 พ.ย.- 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 ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก.
  -  ส านักงานเกษตรอ าเภอ 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พฒันาที่ดิน 1 เร่ือง สถานีพฒันาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
2.4 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย
    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นหางแมว 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลสามพีน่้อง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนขนุซ่อง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - กลุ่มวสิาหกจิชุมชน 1 กลุ่ม สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก .
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 4 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 รายงานความกา้วหน้าและความส าเร็จของ
โครงการ

4 ครั ง สนง.สหกรณ์จงัหวดั

 3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.6 ติดตามประเมินผลโครงการ  เพือ่ก าหนดเปฯ็
แนววทางการพฒันาหรือกจิกรรมเพือ่พฒันา

1 ครั ง สนง.สหกรณ์จงัหวดั

 3.7 ติดตามการจดัท าบญัชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร

   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6

   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6

   - แผ่นพบั 200 ฉบบั สวพ.6
   - การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 18 ครั ง ชป.จบ
   - สนับสนันการใหบ้ริการวชิาการขอ้ลูขา่วสารแก ่
ศพก.

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

   - สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ 1 ชิ นงาน สนง.สหกรณ์จงัหวดั
   - การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร สนง.ประมงจงัหวดั

1 ม.ค. - 28 ก.พ

1 ม.ค. - 28 ก.พ

1 ม.ค. - 28 ก.พ

1 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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 4.2 การถา่ยทอดเทคโนโลยี ครั ง
 4.3 การใหบ้ริการด้านการเกษตร/การศึกษาดูงาน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
   - ใหบ้ริการประจ าศูนยโ์ดยครูบญัชีอาสา 1 ศูนย์ สนง.ตรวจบญัชี
   - ก ากบัแนะน าการท าบญัชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
 4.4 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 ครั ง
 4.6 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย หน่วยงาน กษ

 4.6 การรวบรวมผลผลิตสมุนไพรและการแปรรูป
สมุนไพร

ครั ง

 4.7 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

   - ฝึกงานของนักศึกษาจากมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบรีุ

1 ครั ง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก  
วทิยาเขตจนัทบุรี

   - ด าเนินงานกบัสถานศึกษาโรงเรียนหนองเจก็
สร้อย

2 ครั ง โรงเรียนหนองเจก็สร้อย

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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุชิา))

   - การใช้ปุย๋อยา่งมีประสิทธภิาพ 1/30 ครั ง/ราย กยท.

5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา)
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

ครั ง/ราย

   - วชิา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่าและหลักการ
ชลประทาน

3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ

เดือนละ 3 วนั
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   - สนับสนุนวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการ
สหกรณ์

1/50 ครั ง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวดั

   - วชิาบญัชีต้นทุนประกอบอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
   - อบรมสนับสนุนการเรียนรู้การเพิม่ศักยภาพการ
ท าการเกษตรและการเพิม่มูลค่าสินค้า

1 คร้ัง สนง.เกษตรและสหกรณ์
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แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 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 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัก าจดั
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน สารสะเดา ชีวภัณฑ์
ต่างๆ

1 ฐาน
สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้น  า
หมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีและฮอร์โมน

1 ฐาน
สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี

1 ฐาน
สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้
เชื อจลิุนทรียใ์นการป้องกนัก าจดัโรคแมลง
ศัตรูพืช

1 ฐาน
สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงชันโรงเพื่อช่วย
ผสมเกสรในการเพิ่มผลผลิต

1 ฐาน
สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุ๋ย
หมักสูตรพระราชทาน พด.1

1 ฐาน
สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้น  า
หมักจากสารเร่ง พด.2

1 ฐาน
สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสด

1 ฐาน
สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์

1 ฐาน
สนง.ประมงจงัหวัด

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทาน
เบื องต้นและแหล่งน  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิต
มังคุดอินทรีย์

1 เร่ือง
สนง.เกษตรอ าเภอ

   - การจดัท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก.
   - การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พัฒนาที่ดิน 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชนต าบลวังโตนด 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองหงษ์ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชุมชนวังโตนด 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต าบลกระแจะ (พริกไทย)

1 ศูนย์
สนง.เกษตรอ าเภอ

29

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.5 ก ากบัแนะน าการท าบัญชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
 3.6 ติดตามการท าบัญชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6
   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6
   - แผ่นพับ 200 ฉบับ สวพ.6
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 18 ครั ง ชป.จบ
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร สนง.ประมงจงัหวีด
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
   - การให้บริการด้านการเกษตร 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - ให้บริการประจ าศูนยโ์ดยครูบัญชีอาสา 1 ศูนย์ สนง.ตรวจบัญชี
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 คลินิกเกษตร 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

เดือนละ 3 วัน

30

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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
หน่วยงานที่ร่วม

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

3/50 ครั ง/ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอ าเภอ

   - วิชาการบริหารจดัการช่วงมังคุดออกดอก 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชา การลดต้นทุนการผลิตมังคุด 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สนง.เกษตรอ าเภอ
   - การผลิตจลิุนทรียสั์งเคราะห์แสง/การเลี ยง
ไส้เดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

   - อบรม หลักสูตร "เทคโนโลยกีารผลิตมังคุด
อยา่งถกูต้องเหมาะสม"

35 คน ศวส.จบ.

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

1/50 ครั ง/ราย

   - วิชาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
   - วิชาการบริหารจดัการน  า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่าและหลักการ
ชลประทาน

3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
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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
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
   - อบรมสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่ม
ศักยภาพการท าการเกษตรและการเพิ่มมูลค่า
สินค้า

1 ครั ง สนง.เกษตรและสหกรณ์

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้
มาตรฐานสอดค้องกบัความต้องการทั งในและ
ต่างประเทศ 1/25 ราย 4 ครั ง

กลุ่มยทุธศาตร์ฯ
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แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอแหลมสงิห์ จังหวดัจันทบุรี 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 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ การลดต้นทุนการผลิตมังคุดด้วยการใช้
ปุ๋ยหมักจากกอ้นเห็ดนางฟ้า และการท าปุ๋ยหมักน  า

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การผลิตเชื อราไตรโคเดอร์มา  และการ
ผลิตเชื อราบิวเวอร์เรีย

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียง กจิกรรมการผลิต
เห็ดนางฟ้า และ ผักสมุนไพร

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การเลี ยงชนัโรง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชปุ้๋ยหมักสูตร
พระราชทาน พด.1

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชน้  าหมักจากสาร
เร่ง พด.2

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทานเบื องต้นและ
แหล่งน  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 1 แปลง สนง.เกษตรอ าเภอ

   - การจดัท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก.
  -  ส านักงานเกษตรอ าเภอ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พัฒนาที่ดิน 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชมุชนบ้านแถวคลองพลิ ว 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชนกลุ่มวิสาหกจิชมุชนท านา
ขา้ว ต.หนองชิ่ม

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชนคลองน  าเค็ม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.5 ก ากบัแนะน าการท าบัญชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี

 3.6 ติดตามการท าบัญชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชี

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6
   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6
   - แผ่นพับ 200 ฉบับ สวพ.6
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 18 ครั ง ชป.จบ
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร สนง.ประมงจงัหวัด
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
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ระยะเวลา
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

   - การให้บริการด้านการเกษตร 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - ให้บริการประจ าศูนยโ์ดยครูบัญชอีาสา 1 ศูนย์ สนง.ตรวจบัญชี
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หน่วยงาน กษ.
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 คลินิกเกษตร 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วิชา))

สนง.เกษตรอ าเภอ

   - วิชาการบริหารจดัการชว่งมังคุดออกดอก 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชา การลดต้นทุนการผลิตมังคุด 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   -การใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สนง.เกษตรอ าเภอ
   -การผลิตจลิุนทรียสั์งเคราะห์แสง/การเลี ยงไส้เดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

   -อบรม หลักสูตร "เทคโนโลยกีารผลิตมังคุดอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม"

35 คน ศวส.จบ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
   - วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กร
เกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 ครั ง/ราย

   - วิชาบัญชต้ีนทุนประกอบอาชพี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
   - วิชาการบริหารจดัการน  า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชา การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่าและหลักการชลประทาน 3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )

เดือนละ 3 วัน
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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.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

   - อบรมสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการท า
การเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้า

1 คร้ัง สนง.เกษตรและสหกรณ์

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานสอดค้องกบัความ
ต้องการทั งในและต่างประเทศ 1/25 ราย 4 ครั ง กลุ่มยทุธศาตร์ฯ
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แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 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 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปลูกผักปลอดสารพิษ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการจดัการดินปุ๋ย 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการจดัการดินปุ๋ย 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองระบบการจดัการคุณภาพ
ผัก

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุ๋ย
หมักสูตรพระราชทาน พด.1

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้น  า
หมักจากสารเร่ง พด.2

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสด

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักการชลประทาน
เบื องต้นและแหล่งน  าชลประทาน

1 ฐาน ชป.จบ

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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ระยะเวลา
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 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
   - การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 1 แปลง สนง.เกษตรอ าเภอ

   - การจดัท าแปลงต้นแบบ 3 ไร่ สวพ.6
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก.
  -  ส านักงานเกษตรอ าเภอ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - พัฒนาที่ดิน 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน
   - โครงการชลประทาน 1 เร่ือง ชป.จบ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชนบ้านส าโรง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านส าโรง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชุมชนทับช้าง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 5 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.5 ก ากบัแนะน าการท าบัญชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
 3.6 ติดตามการท าบัญชี 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
   - เอกสารเผยแพร่ 50 เล่ม สวพ.6
   - โปสเตอร์ 3 แผ่น สวพ.6
   - แผ่นพับ 200 ฉบับ สวพ.6
   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 18 ครั ง ชป.จบ

สนง.เกษตรอ าเภอ
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 10 ครั ง
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   - การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร สนง.ประมงจงัหวัด
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
   - การให้บริการด้านการเกษตร 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - ให้บริการประจ าศูนยโ์ดยครูบัญชีอาสา 1 ศูนย์ สนง.ตรวจบัญชี
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 คลินิกเกษตร 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอ าเภอ

   - วิชา การปลูกผัก 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
   - วิชา การเลี ยงสัตว์ 1/50 ครั ง/ราย กรมปศุสัตว์

   - อบรม หลักสูตร"เทคโนโลยกีารผลิตและ
การใช้ชีวินทรีย ์ในการควบคุมศัตรูผัก"

35 คน ศวส.จบ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
   - วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย บูรณาการ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 ครั ง/ราย

   - วิชาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
   - วิชาการบริหารจดัการน  า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

เดือนละ 3 วัน
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   - วิชา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่าและหลักการ
ชลประทาน

3/150 ครั ง/ราย ชป.จบ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
   - อบรมสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่ม
ศักยภาพการท าการเกษตรและการเพิ่มมูลค่า
สินค้า

1 ครั ง สนง.เกษตรและสหกรณ์

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกบัความต้องการทั งใน
และต่างประเทศ

3/25 ราย กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

6.2 งบพัฒนาจงัหวัด โครงการส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตพืช กจิกรรม ส่งเสริมการผสม
ปุ๋ยเคมีใช้เอง และกจิกรรมการใช้สารชีวภัณฑ์

2/40 ราย กลุ่มอารักขาพืช

 6.3 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม

 6.4กรมการปกครอง   ชื่อกจิกรรม ปรับปรุง
อาคาร ศพก.

กรมการปกครอง
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