
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลือกพืน้ทีดี่ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง  สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การจดัการปาล์มตามอายุ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การจดัการปาล์มตามหลัก 5 ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การจดัการปาล์มอยา่งยั่งยนืตามหลัก
 RSPO

1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การเพิม่รายได้ในสวนปาล์ม (การเล้ียง
โคขนุ / ไก่/ ปลา )

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5) วิชาการวิเคราะห์ดินและการผสมปุย๋ส่ังตัด
 / การผลิตปุย๋อนิทรีย์

1 / 50 คร้ัง/ราย

 6) วิชา การจดัการโรคและแมลงในสวนปาล์ม
 น้ ามัน

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตมังคุดนอกฤดู 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดินปุย๋ละการจดัการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมังคุด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ ระบบการให้น้ า และการใช้
น้ าอยา่งรู้คุณค่า

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตมังคุด

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล

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

6

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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การจดัท าแผนการผลิตมังคุดคุณภาพ 
(ในและนอกฤดู)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การตัดแต่งกิ่งมังคุด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา กการจดัการดิน และการใชปุ้ย๋เพือ่ลด
ต้นทุนการผลิต

1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การป้องกนัก าจดัศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5) วิชา การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 6) วิชา ระบบการให้น้ า และการใชน้้ าอยา่งรู้
คุณค่าในแปลงมังคุด

1 / 50 คร้ัง/ราย

 7) วิชา การแปรรูปผลผลิตมังคุด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน
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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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการเมล็ดพันธุ์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋เคมีในนาขา้ว
อยา่งถกูต้องและเหมาะสม

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การเรียนรู้โรคและแมลง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์,
ศูนยว์จิยัขา้ว 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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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 คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การลดต้นทุนการผลิต/ปุย๋อนิทรีย์/
ปุย๋เคมี

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การวิเคราะห์ต้นทุน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน
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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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมพืน้ทีป่ลูกและ
เมล็ดพันธุ์

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการความอดุม
สมบูรณ์ของดิน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปและการจดั
จ าหน่าย

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์,
ศูนยว์จิยัขา้ว

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

14

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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การลดต้นทุนการผลิต/ปุย๋อนิทรีย์/
ปุย๋เคมี

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การวิเคราะห์ต้นทุน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) การแปรรูปและการจดัจ าหน่าย 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋เคมีร่วมกบัปุย๋
อนิทรีย์

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้้ าหมักชวีภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชท้ะลายเปล่าคลุม
โคนปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเกบ็เกี่ยวปาล์ม
น้ ามันทีถ่กูต้องและเหมาะสม

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
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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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา ลดต้นทุนการผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต (เพิม่
ผลผลิตต่อไร่/ป)ี

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา พัฒนาคุณภาพผลผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วิชา การทดลองให้ปุย๋ปาล์มน้ ามันทางล าต้น 1 / 50 คร้ัง/ราย

 6) วิชา การจดัการโรคและแมลงในสวนปาล์ม
 น้ ามัน

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน
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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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 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. 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตทุเรียนนอกฤดู 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตทุเรียนนอกฤดู

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัและ
พฒันาการเกษตร, 
 สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจังหวดั

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่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 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จังหวดั,ศูนย์วจิัย
และพัฒนาการ
เกษตร, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, ประมง
, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัยวลัย
ลักษณ์,
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
,มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจังหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การผลิตทุเรียนนอกฤดู 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา การบริหารจัดการแปลง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วชิา การบริหารจัดการศัตรูพืช 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วชิา การลดต้นทุนการผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริมเกษตรกร คร้ัง/ราย
 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )  
   1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพฒันาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชีประจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถ่ายทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถ่ายทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
 ....-.............. 
......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกิจกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 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. 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ฐานการจัดการต้อ
ทุเรียนให้มีความพร้อมส าหรับการผลิตทุเรียน
นอกฤดู

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ฐานการใช้สารพาโค
บิวทราโซลในการชักน าการออกดอกของทุเรียน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ฐานการเปิดตาดอกและ
การบ ารุงตาดอกให้พร้อมส าหรับการติดผล

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ ฐานการจัดการผลผลิตให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานส าหรับทุเรียนเพือ่
การส่งออก

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตทุเรียนนอกฤดู

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัและ
พฒันาการเกษตร, 
 สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจังหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่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 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จังหวดั,ศูนย์วจิัย
และพัฒนาการ
เกษตร, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, ประมง
, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัยวลัย
ลักษณ์,
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
,มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..................-........................
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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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจังหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วชิา การผลิตทุเรียนนอกฤดูคุณภาพเพือ่
การส่งออก

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริมเกษตรกร คร้ัง/ราย
 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )  
   1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพฒันาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชีประจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถ่ายทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถ่ายทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิต (เพิม่ผลผลิตต่อไร่/ป)ี

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา ลดต้นทุนการผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต (เพิม่
ผลผลิตต่อไร่/ป)ี

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา พัฒนาคุณภาพผลผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าเชื้อไตรโคเดอร์มา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋น้ าหมักชวีภาพ 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การเล้ียงผ้ึงโพรงไทย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การดูแลรักษาสวนมังคุด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
,การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตมังคุด

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
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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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การท าเชื้อไตรโคเดอร์มา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การท าปุย๋น้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าปุย๋หมัก 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การเล้ียงผ้ึงโพรงไทย 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วิชา การดูแลรักษาสวนมังคุด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 6) วิชา หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง,การใช้
น้ าอยา่งรู้คุณค่า

1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปฏิบัติดูแลรักษา
สวนมังคุด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋เคมี ร่วมกบั
ปุย๋อนิทรียช์วีภาพ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การใชส้ารเคมีอยา่งถกูต้อง
และปลอดภัย

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การเกบ็เกี่ยว และวิทยาการ
หลังการเกบ็เกี่ยว

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตมังคุด

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

37

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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล
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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

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การผลิตมังคุดในฤดูกาลการผลิต
มังคุดในฤดูกาล

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การผลิตมังคุดนอกฤดูกาลตามระบบ 
GAP. พืช

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผสมปุย๋ใชเ้อง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋ตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋เคมีร่วมกบัปุย๋
อนิทรีย์

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเปิดกรีดทีถ่กูต้อง
เหมาะสม

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตยางพารา

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
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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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การผสมปุย๋ใชเ้อง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การใชปุ้ย๋ตามค่าการวิเคราะห์ดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การใชปุ้ย๋เคมีร่วมกบัปุย๋อนิทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การเปิดกรีดทีถ่กูต้องเหมาะสม 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 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. 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมพืน้ทีป่ลูก 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตส้มโอ

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัและ
พฒันาการเกษตร, 
 สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจังหวดั

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่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 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จังหวดั,ศูนย์วจิัย
และพัฒนาการ
เกษตร, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, ประมง
, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัยวลัย
ลักษณ์,
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
,มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจังหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริมเกษตรกร คร้ัง/ราย
 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )  
   1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพฒันาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชีประจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถ่ายทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถ่ายทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
 ....-.............. 
......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกิจกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตัดแต่งกิ่งมังคุด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการศัตรูพืชโดย
ใชส้ารชวีภัณฑ์(ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย)

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การปลูกพืชแซมในสวนมังคุด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตมังคุด

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ
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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

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การให้น้ ามังคุด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การตัดแต่งกิ่ง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การจดัการศัตรูพืชโดยใชส้ารชวีภัณฑ์
(ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชาการปลูกพืชแซมในสวนมังคุด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชส้ารชวีภัณฑ์เพือ่
ทดแทนสารเคมี

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ การเกบ็ตัวอยา่งดินและการ
ใชปุ้ย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตมังคุด

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ
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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

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การผลิตน้าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การผลิตปุย๋หมัก,ผสมปุย๋ใชเ้อง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การคัดแยกคุณภาพผลผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การผลิตสารชวีภัณฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วิชา การตัดแต่งกิ่ง,การดูแลหลังการเกบ็
เกี่ยว

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การก าจดัวัชพืชในนา
ขา้ว ชว่ยในการเพิม่ผลผลิตขา้ว

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์,
ศูนยว์จิยัขา้ว

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา ลดต้นทุนการผลิตและการเพิม่ผลผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี
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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) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอถ  าพรรณรา จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกยางพารา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การกรีดและดูแลรักษา
ยางพารา

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตยางพารา

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
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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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การปลูกยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การกรีดและดูแลรักษายางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา โรคและศัตรูยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การใส่ปุย๋ยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย

63

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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง พันธุ์ยางพารา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋ในสวน
ยางพารา

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตยางพารา

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

65

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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล
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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

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การปลูกยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การกรีดและดูแลรักษายางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา โรคและศัตรูยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การใส่ปุย๋ยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

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

68

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อนิทรีย์
ชวีภาพ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน้ าหมักชวีภาพ 
(ส่ีสุก)

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
(บ่อบาดาลคนจน)

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การพัฒนาผลผลิตมังคุด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตมังคุด

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
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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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การผลิตปุย๋อนิทรียช์วีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การผลิตน้ าหมักชวีภาพ (ส่ีสุก) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า (บ่อบาดาลคน
จน)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วิชา การพัฒนาผลผลิตมังคุด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี
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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) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิต (เพิม่ผลผลิตต่อไร่/ป)ี

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา ลดต้นทุนการผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต (เพิม่
ผลผลิตต่อไร่/ป)ี

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา พัฒนาคุณภาพผลผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเกบ็ตัวอยา่งดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการสวนปาล์ม
อยา่งถกูวิธี

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์ดิน
และใชปุ้ย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน้ าหมักชวีภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดบันทึกและการ
จดัท าบัญชี

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล
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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

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การเกบ็ดินและใชปุ้ย๋ตามค่าวิเคราะห์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการจดัการสวนปาล์มอยา่งถกูวิธี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การใชอ้นิทรียช์วีภาพในการบบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การจดบันทึกและการจดัทาบัญชี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเกบ็ตัวอยา่งดินและ
การตรวจวิเคราะห์ดิน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเชื้อราไตรโค
เดอร์มา

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต 
(การผลิตปุย๋หมัก)

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปขา้วและ
บรรจภุัณฑ์

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าบัญชคีรัวเรือน
และบัญชต้ีนทุนการประกอบอาชพี

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์,
ศูนยว์จิยัขา้ว

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การเกบ็ตัวอยา่งดินและการตรวจ
วิเคราะห์ดิน

1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การลดต้นทุนการผลิต (การผลิตปุย๋
หมัก)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การแปรรูปขา้วและบรรจภุัณฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วิชา การปลูกพืชฤดูแล้ง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 6) วิชา การเล้ียงแพะ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 7) วิชา การท าบัญชคีรัวเรือนและบัญชต้ีนทุน
การประกอบอาชพี

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน
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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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........-............... 
 ชื่อกจิกรรม ................................-....................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตัดแต่งกิ่งเพือ่
ควบคุมขนาดทรงพุม่ต้นมังคุด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการปุย๋ในสวน
มังคุด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการน้ าในสวน
มังคุด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การป้องกนัก าจดัโรคและ
แมลงศัตรูของมังคุด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ การเกบ็เกี่ยวมังคุด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ
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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

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การจดัหลังการเกบ็เกี่ยวมังคุด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การตัดแต่งกิ่ง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การผลิตปุย๋หมัก, การใส่ปุย๋ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การเกบ็ตัวอยา่งดินเพือ่วิเคราะห์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วิชา การเตรียมความพร้อมกอ่นออกดอก 1 / 50 คร้ัง/ราย
 6) วิชา การป้องกนัก าจดัแมลงศัตรูพืชทีส่ าคัญ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 7) วิชา การดูแลรักษามังคุดชว่งออกดอก ติด
ผล และกอ่นการเกบ็เกี่ยว

1 / 50 คร้ัง/ราย

 8) วิชา การเกบ็เกี่ยวและการคัดแยกมังคุด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน
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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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

89

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผสมปุย๋ใชเ้อง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋ตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋เคมีร่วมกบัปุย๋
อนิทรีย์

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการพืน้ทีป่ลูก
ยางพารา

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต การเพิม่ผลผลิตยางพารา

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร, 
 สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั,ศูนยว์จิยั
และพฒันาการ
เกษตร, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน,
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..................-........................
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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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.......-..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ......................-....................
  4.5.4 อื่นๆ ถา่ยทอดเทคโนโลยี
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สนง.เกษตรจงัหวดั

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชา การผสมปุย๋ใชเ้อง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การใชปุ้ย๋ตามค่าการวิเคราะห์ดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การใชปุ้ย๋เคมีร่วมกบัปุย๋อนิทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การจดัการพืน้ทีป่ลูกยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วิชา เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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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

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย
 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  
   1) ถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

  2) การสร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย ส านักงานตรวจบัญชี

  3) ถา่ยทอดความรู้เร่ือง สหกรณ์ การรวมกล่ม 1 ศูนย์ ส านักงานสหกรณ์

  4) ถา่ยทอดความรู้การเพิม่ศักยภาพเพิม่
มูลค่าสินค้า

1 / 50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ....-..............
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ......-................ 
.........................................................................

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