
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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมัก,แทง,ปุยน้ํา 1 ฐาน     สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตฮอรโมนตาง ๆ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การขยายเชื้อไตรโคเดอรมา 1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 เรื่อง สนง.กษอ.

                                  เรื่อง การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 1 เรื่อง สนง.กษอ.

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย

    - ศูนยขาวชุมชน 1 ศูนย    สนง.กษอ.

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

    - ศูนยจัดการดิน,ปุยชุมชน 1 ศูนย

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 10 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 10 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day  1/200 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ/เอกชน 

 ในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

2 ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร  ไตรมาสที่ 2  1/150 ครั้ง สนง.กษอ.

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู

ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 ครั้ง/ราย

สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน  1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 2) วิชา การทําและการใชน้ําหมักชีวภาพ  1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกรเกษตรกร 

การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 1) วิชา บัญชีตนทุนอาชีพ  1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 2) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา  1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย  5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 15-20 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25พย.-30ธค

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยน้ําชีวภาพ/สมุนไพร/ปุยหมัก 1 ฐาน 25พย.-30ธค สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑเพื่อกําจัดศัตรูพืช 1 ฐาน 25พย.-30ธค สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงไกพื้นเมืองพันธุผสม 1 ฐาน 25พย.-30ธค สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ครั้ง ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

   - ฐานเรียนรูการเลี้ยงสัตวน้ําในกระชังบก 1 ครั้ง ,ประมงอําเภอ/จังหวัด

   - ฐานเรียนรูการปลูกผักปลอดสารพิษ 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู 2 เรื่อง

      เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 เรื่อง

      เรื่อง ผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 เรื่อง

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด, 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

10พย.-30ธค
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

   - ศูนยถายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน หมู 5 หนองกระเจา 1 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน 

   - ศูนยขาวชุมชนบานทาไม หมู 4 ทาไม 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยเรียนรูพืชชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ หมู 7 เกยไชย 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน/ศูนยจัดการดินปุยชุมชน หมู 6 ฆะมัง 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง

 3.2 การประชาสัมพันธ 5 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 10 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 10 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ/เอกชน

ในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

3 ครั้ง โรงเรียนวัดฆะมัง

25 ธค.59 - 30 มีค.60

25 ธค.59 - 30 มีค.60

25 ธค.59 - 30 มีค.60

25 ธค.59 - 30 มีค.60
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ.......................................... ไมมี

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ................. ไมมี

  4.5.3 ฝกงานของ .......................................... ไมมี

  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... ไมมี

 4.6 คลินิกเกษตร ไมมี ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและแผนการเรียนรูของ

 ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน/ยอยสลายฟาง 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน/สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1/50 ครั้ง/ราย ศูนยเมล็ดพันธุขาว/สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การทํานาและใชน้ําหมักชีวภาพ 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 4) วิชา การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกรเกษตรกร การใช

น้ําอยางรูคุณคา  (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา บัญชีตนทุนอาชีพ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ชลประทานจังหวัด
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกรเกษตรกร 

การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

30 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 30 ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ..........................ชื่อกิจกรรม .................. ไมมี

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ทําลานจัดกิจกรรม ศพก . 1 ลาน 1 งาน อบต.ฆะมัง

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) .................  ชื่อกิจกรรม ............... ไมมี
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ.......ตากฟา.........จังหวัด.....นครสวรรค........ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 1-5ต.ค.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 5-10ต.ค.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกมะนาวในวงบอ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกหนอไมฝรั่ง 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู  เรื่อง การปลูกขาวฟางหางกระรอก 1 ฐาน

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําน้ําหมัก 1

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ลดตนทุน  

การผลิตมันสําปะหลัง

11 เรื่อง

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 5 เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน สุขสําราญ 1 ศูนย

    - ศูนย จัดการดินปุยชุมชน อุดมธัญญา 1 ศูนย  

    - ศูนย เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เขาชายธง 1 ศูนย

1 ม.ีค. - 30 เม.ย.

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

15 พ.ย.-31 ธ.ค.

5 พ.ย.-31 ธ.ค.

5 ม.ค. - 30 เม.ย.

10 ธ.ค. - 15 ม.ีค.

20 ม.ค. - 30 เม.ย.

25 พ.ย.- 31 ธ.ค.

25 พ.ย.- 31 ธ.ค.

25 พ.ย.- 31 ธ.ค.
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง   

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง 1

 3.3 การรายงานความกาวหนา 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.3 Field Day 1/50 ครั้ง/ราย 25 สนง.เกษตรอําเภอ 

รวมกับหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 เรือง ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ ศูนยวิจัยพืชไร 1 เรื่อง

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก

 (ระบุวิชา))

 1) วิชา ดินและการปรับปรุงบํารุงดิน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร ,พัฒนาที่ดิน

 2) วิชาอการผลิตสารชีวภัณฑใชปองกันกําจัด

ศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ  

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ  เทคโนโลยีการผลิตพืชที่

เหมาะสม

1/50 ครั้ง/ราย ศูนยวิจัยพืชไร

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย ตรวจบัญช/ีสหกรณ      

  ชลประทาน

 1) วิชา บัญชีตนทุนอาชีพ ครั้ง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม พัฒนาอาชีพ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2/100 ครั้ง/ราย

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตขาวปลอดสารพิษ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงปลาและกบ 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวัด

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําบัญชีครัวเรือน 1 ฐาน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน สนง.ชลประทานจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

      เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว สถานีพัฒนาที่ดิน

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 3 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

    - ศูนยขาวชุมชน 3 ศูนย สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

    - ศูนยจัดการดินและปุย 2 ศูนย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 200 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 200 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก

 (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตขาวปลอดสารพิษ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2) วิชาการใชสารชีวภาพในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 3) วิชาการเลี้ยงไก/เปด 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

 4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ประมงจังหวัด

 5) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 6) วิชาการผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 7) วิชาการทํานาโยน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 8) วิชาการผลิตเชื้อราปองกันกําจัดโรคและ

แมลงศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการทําบัญชีครัวเรือน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ชลประทานจังหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย กสก.พด. กข. กสส. กษ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน กสก.พด. กข. กสส. กษ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 ฐาน กสก.พด. กข.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การแปรรูป 1 ฐาน กสก. กศน.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน กสก.พด. กข. กสส. กษ ปศ ประมง

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน กสก. พด. กวก. กข

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง  การคัดพันธุปน 1 เรื่อง กสก กข 

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 4 เรื่อง กสก. พด. กวก. กข กสส.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยบานบางตาหงายเหนือ 1 ศูนย

    - ศูนย ......................................... ศูนย

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

18

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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนย ......................................... ศูนย

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง กสก

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง กสก

 3.3 การรายงานความกาวหนา ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 24 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน  - ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

 - ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

1/50

 1) วิชาการเตรียมดิน/เมล็ดพันธุ ครั้ง/ราย

 2) วิชาการผลิตและใชสารชีวภัณฑ ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชาการจัดทําบัญชีครัวเรือน ครั้ง/ราย

 2) วิชาตนทุนการผลิต ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................ 

 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมเปน  จังหวัดนครสวรรค  ประจําปงบประมาณ  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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 1

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 1

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 1

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง  เกษตรทฤษฎีใหม 1 ฐาน 1 1 1

    - ฐานเรียนรู เรื่อง  การแปรรูปสมุนไพร 1 ฐาน 1 1 1

    - ฐานเรียนรู เรื่อง  การปลูกผักหวานปา 1 ฐาน 1 1 1

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน 1 1 1

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง  การปลูก 

       ขาวโพดเลี้ยงสัตว

1 เรื่อง 1

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 2 เรื่อง 1 1

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย 1 1

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนย จัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 1

    - ศูนย ......................................... ศูนย

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 1 1 1

 3.2 การประชาสัมพันธ 3 ครั้ง 1 1 1

 3.3 การรายงานความกาวหนา 3 ครั้ง 1 1 1

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง 1

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 4.3 Field Day 1 ครั้ง/ราย 1

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 0 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง 1 1 2

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ สนง. ปศุศัตวฯ 2 ครั้ง 2

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง 1

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย 50 50 50

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา  การลดตนทุน 1/50 ครั้ง/ราย 50

 2) วิชา................................... ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 3/10 ครั้ง/ราย 10 10 10

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา บัญชีตนทุนอาชีพ 1/50 ครั้ง/ราย 50

 2) วิชา................................... ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 200 ราย 200
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ.......ทาตะโก........จังหวัด....นครสวรรค... ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง    25 พ.ย.-30 ธ.ค.
สนง.สลากกินแบงรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ...การปรับปรุงบํารุงดิน.... 1 ฐาน   15 ธ.ค. - 15 ม.ค.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ....การผลิตพืชระบบน้ําหยด.. 1 ฐาน   15 ธ.ค. - 15 ม.ค.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..ลดตนทุนการผลิตขาว.. 1 ฐาน   15 ธ.ค. - 15 ม.ค.

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง.................. เรื่อง

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง 25-30 พ.ย.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย ..ศูนยจัดการดินปุยชุมชน.. 1 ศูนย   25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

    - ศูนย ..ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน.. 1 ศูนย   20 ธ.ค. - 15 ม.ค.

    - ศูนย ......................................... ศูนย

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั้ง * * * * สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 1/200

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

.1/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา.การผลิตขาวแบบลดตนทุน.. .3/60 ครั้ง/ราย

 2) วิชา..การกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน.... .3/60 ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง .3/60 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

3/100 ครั้ง/ราย

 1) วิชา....การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน... ครั้ง/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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา/ บัญชีตนทุนอาชีพ ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

     5.2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรเปน Smart 

Farmer

.1/10 ครั้ง/ราย

     5.2.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ประจําป 

2560

.1/50 ครั้ง/ราย

   ธ.ค. 59 -ม.ค.60

     5.2.3 พัฒนาเกษตรกรผูนํา .3/50 ครั้ง/ราย      ก.พ.-มี.ค.60

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ......สรางศาลาเรียนรู........
1 หลัง สนง.สลากกินแบงรัฐบาล

30

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.กษ.อ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.กษ.อ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง สนง.กษ.อ. 

กองสลาก

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน 1 ฐาน พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน กรมการขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง อาชีพเลี้ยงเปดไข 1 ฐาน ปศุสัตว

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน ประมง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดทําบัญชีฟารม 1 ฐาน ตรวจบัญชี

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ 1 ฐาน สนง.กษ.อ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การปลูกมะลิ 1 เรื่อง สนง.กษ.อ.

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
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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 หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.กษ.อ.

ประมง ปศุสัตว

 พัฒนาที่ดิน 

ตรวจบัญชี 

กรมการขาว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.กษ.อ.

    - ศูนย จัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.กษ.อ.

    - ศูนย ขาวชุมชน 5 ศูนย กรมการขาว

สนง.กษ.อ.

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.กษ.อ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.กษ.อ.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง
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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 หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย * สนง.กษ.อ.

ประมง ปศุสัตว

 พัฒนาที่ดิน 

ตรวจบัญชี 

กรมการขาว

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 1) วิชา การปรับปรุงดิน 1/50 ครั้ง/ราย พัฒนาที่ดิน

 2) วิชา การลดตนทุนการผลิตขาว 1/50 ครั้ง/ราย กรมการขาว

 3) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษ.อ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษ.อ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา การทําบัญชีตนทุน 1/50 ครั้ง/ราย ตรวจบัญชี

 2) วิชา................................... ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒนาจงหวด ชอกจกรรม

 .............................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) .............................. 

 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 25-30 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 25-30 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

   - ฐานเรียนรู เรื่อง พันธุออยโรงงานที่เหมาะสม

ในทองถิ่น

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

  - ฐานเรียนรู เรื่องระบบการใหน้ําในแปลงออย

โรงงาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรู เรื่องโรคแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของ

ออยโรงงาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องลดตนทุนการ

ผลิตออยโรงงาน

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 4 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

25 พ.ย.-30 ธค. คณะกรรมการ ศพก.  สนงเกษตรอําเภอ

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุชนหมูที่ 10  ต.

สรอยทอง

1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุชนหมูที่ 3 ต.จันเสน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุชนหมูที่  ต.หนองโพ 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย จัดการดินและปุย หมูที่ 11 ต.จันเสน 1 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน นว.

    - ศูนย ขาวชุมชน หมูที่ 8 ต.ตาคลี 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนย  ขาวชุมชน หมูที่ 3 ต.จันเสน 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาว

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 24 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 24 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60

25 ธ.ค.-59-30 ม.ค.60
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 24 สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว, ชลประทาน, 

ตรวจบัญชีสกรณ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 24 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ
1 ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................  

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง 24

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

โรงงานน้ําตาลเกษตรไทย
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 1) วิชา การเตรียมดิน  1/61 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน นว.

 2) วิชา การเตรียมพันธุดี  1/61 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ  1/61 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา โรคและแมลงศัตรูออย   1/61 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจ

พอเพียง

 3/10 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ

 องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 61 ราย สนง .ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 61 ราย ชลประทาน

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด     ชื่อกิจกรรม             

6.1.1โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพออย

โรงงาน 61 ราย

สํานักงานเกษตรอําเภอ

 6.1.2โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิ 60 ราย สํานักงานเกษตรอําเภอ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

  6.1.3โครงการสงเสริมการผลิตขาวนาปรัง 80 ราย สํานักงานเกษตรอําเภอ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม                     

  6.2.1 โครงการปรับปรับปรุงบํารุงดินดวย

อินทรียวัตถุ 30 ราย

สํานักงานเกษตรอําเภอ

 6.3งบกรมสงเสริมการเกษตร                       

   6.3.1 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ 61 ราย

สํานักงานเกษตรอําเภอ

  6.3.2  โครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม

และเกษตรกรรมยั่งยืน 10 ราย
สํานักงานเกษตรอําเภอ

  6.3.3  โครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบ

คุณภาพและมาตรฐาน GAP 61 ราย
สํานักงานเกษตรอําเภอ
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แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน นว.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชเมล็ดพันธุดี 1 ฐาน ศูนยเมล็ดพันธุขาว นว.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

      เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 3 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนยขาวชุมชน 26 ศูนย สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

    - ศูนยจัดการดินและปุย 2 ศูนย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 100 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 150 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตขาวปลอดสารพิษ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2) วิชาการใชสารชีวภาพในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 3) วิชาการเลี้ยงไก/เปด 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

 4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ประมงจังหวัด

 5) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 6) วิชาการผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 7) วิชาการทํานาโยน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 8) วิชาการผลิตเชื้อราปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการทําบัญชีครัวเรือน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ชลประทานจังหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ 1 ฐาน สนง.เกษตรจังหวัด , 

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

      เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

    - ศูนยขาวชุมชน 12 ศูนย สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนยจัดการดินและปุย 1 ศูนย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 100 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 150 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก

 (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตขาวปลอดสารพิษ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2) วิชาการใชสารชีวภาพในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 3) วิชาการเลี้ยงไก/เปด 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

 4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ประมงจังหวัด

 5) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 6) วิชาการผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 7) วิชาการทํานาโยน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 8) วิชาการผลิตเชื้อราปองกันกําจัดโรคและ

แมลงศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการทําบัญชีครัวเรือน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ชลประทานจังหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตน้ําหมักชีวภาพสูตรปลา 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชสารชีวภัณฑ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ,ตรวจบัญชีสหกรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกพืชหลังนา/การปลูกพืช

ใชน้ํานอย

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ,ชลประทานจังหวัด

,สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

      เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว สถานีพัฒนาที่ดิน

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 3 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

    - ศูนยขาวชุมชน 18 ศูนย สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

    - ศูนยจัดการดินและปุย 2 ศูนย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 120 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 200 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
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หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและแผนการ

เรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตขาวปลอดสารพิษ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2) วิชาการใชสารชีวภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 3) วิชาการเลี้ยงไก/เปด 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

 4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ประมงจังหวัด

 5) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
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หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 6) วิชาการผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 7) วิชาการทํานาโยน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 8) วิชาการผลิตเชื้อราปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการทําบัญชีครัวเรือน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.ชลประทานจังหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................

52

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชระบบผลิตขาวแบบ 

"เปยกสลับแหง แกลงขาว"

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

      เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 3 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

    - ศูนยขาวชุมชน 11 ศูนย สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

    - ศูนยจัดการดินและปุย 2 ศูนย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 100 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 200 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและแผนการ

เรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตขาวปลอดสารพิษ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2) วิชาการใชสารชีวภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 3) วิชาการเลี้ยงไก/เปด 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

 4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ประมงจังหวัด

 5) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 6) วิชาการผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 7) วิชาการทํานาโยน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 8) วิชาการผลิตเชื้อราปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการทําบัญชีครัวเรือน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ชลประทานจังหวัด

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................

56

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ....โกรกพระ.....จังหวัด...นครสวรรค... ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตจุลินทรียสลายตอซัง 1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.ปศอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชปุยพืชสด 1 ฐาน สถานี พด.

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลดตนทุน

การผลิตขาว

1 เรื่อง สนง.กษอ., ศูนย

เมล็ดพันธุขาว,     

 สถานี พด.

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 5 เรื่อง สนง.กษอ.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย

    - ศูนย จัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.กษอ.

    - ศูนย ขาวชุมชน 1 ศูนย

    - ศูนย ....-..................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * * สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.กษอ.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.,ศูนย

เมล็ดพันธุขาว,   

ประมง, ปศุสัตว,ชป.

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.....-............

  4.5.3 ฝกงานของ .......-...................................

  4.5.4 อื่นๆ ..........-...........................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดินและการใชจุลินทรียสลาย 

ตอซัง

 1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุดีและการใชปุยเคมีที่

ถูกตองและเหมาะสม

 1/50 ครั้ง/ราย ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 3) วิชาการปองกันกําจัดศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน  1/50 สนง.กษอ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ  1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีฯ

 2) วิชา......-............................. ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อ โครงการเพิ่มศักยภาพ

ศูนยขาวชุมชน (งบพัฒนาจังหวัด)

 3/60 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม .....-...................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ......-..................  

ชื่อกิจกรรม .....-...............................................
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แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการดินและปุย 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงไกพันธุไข 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการลดตนทุนการผลิตมัน

สําปะหลัง

1 ฐาน ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค,สถานีพัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง บัญชีฟารม 1 ฐาน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค

      เรื่อง การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 4 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

    - ศูนยขาวชุมชน 6 ศูนย สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

    - ศูนยจัดการดินและปุย 3 ศูนย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 120 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 200 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมงจังหวัด,

สนง.ปศุสัตวจังหวัด,สนง.ชลประทานจังหวัด,

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและแผนการ

เรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตขาวปลอดสารพิษ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2) วิชาการใชสารชีวภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 3) วิชาการเลี้ยงไก/เปด 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ

 4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ประมงจังหวัด

 5) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 6) วิชาการผลิตปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพ 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 7) วิชาการทํานาโยน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 8) วิชาการผลิตเชื้อราปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ/จังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ชลประทานจังหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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