
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *10-15 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้ ามัน

1 ฐาน 20 ธค..-31 มค.
สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ศัตรูพชืของปาลืมน้ ามันและ
การจัดการ

1 ฐาน

20 ธค..-31 มค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตปาล์ม
น้ ามัน

1 ฐาน

20 ธค..-31 มค.

พด./สนง.เกษตร
อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ส าหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน

1 ฐาน

20 ธค..-31 มค.

สนง.ประมงอ าเภอ 
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ การลดต้นทุนการ
ผลิตปาล์มน้ ามัน

1 เร่ือง 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ   
พด.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ   
พด.

ศูนย์วจิยัและพัฒนาการ
เกษตรฯ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ 20 ธค..-31 มค. ศูนยบ์ริหาร
    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน........................ 1 ศูนย์ 20 ธค..-31 มค. พด.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * ศูนย์พิกุลทอง 

ประมงอ าเภอ ปศุ
สัตว์อ าเภอ เกษตร
อ าเภอ พด. 
ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์
บริหารฯ ตรวจบัญชี
 ชลประทาน 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรฯ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 10-พ.ค. ประมงอ าเภอ ปศุ
สัตว์อ าเภอ เกษตร
อ าเภอ พด. ตรวจ
บัญชี ชลประทาน 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
นราธิวาส

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน - คร้ัง เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

1 คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ พมันาที่ดิน และศูนยว์จิัยฯ(อ.สุ
ไหงปาดี)

1 คร้ัง

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ สถาบันการศึกษา 1 คร้ัง

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง ประมงอ าเภอ ปศุ
สัตว์อ าเภอ เกษตร
อ าเภอ พด. ตรวจ
บัญชี ชลประทาน 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรฯ
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

 3/50 คร้ัง/ราย 24-ธ.ค. 8-ม.ีค. 12-ก.ค.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย พด.       ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการ
เกษตรนราธิวาส

 2) วชิา การคัดเลือกต้นพนัธุ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรฯ

 3) วชิา การท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย พด.
 4) วชิา ปุ๋ยพชืสด 1 / 50 คร้ัง/ราย พด.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนยพ์กิุลทอง
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
 1) วชิา การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันการตัดแต่งทาง
ปาล์มน้ ามัน

20 ราย ศูนยว์จิัยและ
พฒันาการ
เกษตรฯ

 2) วชิา การท าปุ๋ยหมักจากวสัดุเหลือใช้จากสวน
ปาล์มน้ ามัน

132 ราย พด.

 3) วชิา การเล้ียงสัตวป์ีก 20 ราย ปศุสัตวอ์ าเภอ
 4) วชิา การท าบัญชีต้นทุน 60 ราย ตรวจบัญชี
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ
 1) วชิา เกษตรอินทรีย ์ปาล์มน้ ามัน 20 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วชิา การเล้ียงปลาน้ าจืด 20 ราย ประมงอ าเภอ
 3) วชิา การบริหารจัดการน้ า 20 ราย ชลประทาน

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

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

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะหดิ์นและ
บ ารุงดิน

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน  าหมกัชีวภาพ
และลดต้นทุนการผลิต

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลรักษาและศัตรู
แมลงทีส่ าคัญ

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การส่งเสริมการเลี ยงสัตว์
เศรษฐกจิ

1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตปาล์มน  ามนั

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

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

แผนการด าเนินงานของ  

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเจาะไอร้อง  จงัหวัดนราธิวาส  ประจ าปีงบประมาณ 2560

10 ม.ค.-28 ก.พ.60 

10 ม.ค.-28 ก.พ.60 

10 ม.ค.-28 ก.พ.60 

10 ม.ค.-28 ก.พ.60 

10 ม.ค.-28 ก.พ.60 
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย 18 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์ิจยัขา้ว, 
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 ครั ง/ราย * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตปาล์มน  ามนัโดยใช้น  าหมกัชีวภาพเพือ่
ลดต้นทุนการผลิต

 1) วิชา การวิเคราะหดิ์น 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การจัดการสวนปาล์มน  ามนั 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ การเลี ยงสัตว์ ม.ค.-20 ราย ปศุสัตวอ์ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตข้าวหอมกระดังงา 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. ศูนย์วจิัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. ศูนย์วจิัยข้าว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการโรคและแมลง 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. ศูนย์บริหาร
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปข้าว 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.กษ.อ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยชีวภาพ 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. พด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. ศูนย์พกิลุทอง 

ประมงอ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทุน
ข้าว

1 เร่ือง 20 ธค..-31 มค. ศูนย์วิจัยข้าว 
พด. 
ชลประทาน 
เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง 20 ธค..-31 มค. ศูนย์พกิลุทอง 
ประมงอ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ 
พด. ศูนย์วิจัย
ข้าว ศูนย์
บริหารฯ 
ตรวจบญัชี 
ชลประทาน 
วิชาการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ 20 ธค..-31 มค. ศูนย์บริหาร
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน........................ 1 ศูนย์ 20 ธค..-31 มค. พด.
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * ศูนย์พกิลุทอง 

ประมงอ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ 
พด. ศูนย์วิจัย
ข้าว ศูนย์
บริหารฯ 
ตรวจบญัชี 
ชลประทาน 
วิชาการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 23 มีค. ศูนย์พกิลุทอง 
ประมงอ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ 
พด. ศูนย์วิจัย
ข้าว ศูนย์
บริหารฯ 
ตรวจบญัชี 
ชลประทาน 
วิชาการ หมอ่น
ไหม

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

1 คร้ัง มนร.

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ มนร. 1 คร้ัง มนร.
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ มนร. 1 คร้ัง มนร.
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 2 คร้ัง 23 มีค. 28 กค. ศูนย์พกิลุทอง 
ประมงอ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ 
พด. ศูนย์วิจัย
ข้าว ศูนย์
บริหารฯ 
ตรวจบญัชี 
ชลประทาน 
วิชาการ หมอ่น
ไหม

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

 3/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนย์วจิัยข้าว
 พด.
ชลประทาน

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนย์วจิัยข้าว 
 3) วชิา การท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย พด.
 4) วชิา ปุ๋ยพืชสด 1 / 50 คร้ัง/ราย พด.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนย์พิกุลทอง
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
 1) วชิา GAP ข้าว 20 ราย ศูนย์วจิัยข้าว 
 2) วชิา เกษตรอินทรีย์ ข้าว 132 ราย ศูนย์วจิัยข้าว 
 3) วชิา การแปรรูปข้าว 20 ราย ศูนย์วจิัยข้าว 
 4) วชิา การท าบัญชีต้นทุน 60 ราย ตรวจบัญชี
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
 1) วชิา การเล้ียงสัตวป์ีก 20 ราย ปศุสัตวอ์ าเภอ
 2) วชิา การเล้ียงปลาน้ าจืด 20 ราย ประมงอ าเภอ
 3) วชิา การบริหารจัดการน้ า 20 ราย ชลประทาน
 4) วชิา การท าปุ๋ยหมักจากวสัดุเหลือใช้จากนาข้าว 20 ราย

พด.
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ..บาเจาะ...จงัหวดั.นราธิวาส........... 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 คณะกรรมการศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตลองกองคุณภาพ 1 ฐาน

20 ธค..-31 มค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตัดแต่งกิ่งลองกอง 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋หมัก 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัก าจดัโรค
ศัตรูลองกอง

1 ฐาน
20 ธค..-31 มค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิต
ลองกองคุณภาพ

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ประมงอ าเภอ ปศุ
สัตวอ์ าเภอ เกษตร
อ าเภอ พด.  ตรวจ
บัญชี ชลประทาน 
กรมวชิาการ

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง คณะกรรมการศพก.
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง คณะกรรมการศพก.
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 18-พ.ค. ประมงอ าเภอ ปศุ

สัตวอ์ าเภอ เกษตร
อ าเภอ พด.  ตรวจ
บัญชี ชลประทาน 
กรมวชิาการ หม่อน
ไหม

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง คณะกรรมการศพก.

ทกุวันที่ 25 ของเดือน
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

- ครั ง

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

ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจดัการสวนลองกองคุณภาพ   1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชา การใชปุ้ย๋ส่ังตัด   1/50 ครั ง/ราย ศดปช.
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ   1/50 ครั ง/ราย ศดปช.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง   1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี   1/50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า.   1/50 ครั ง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
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  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ...เมืองนราธวิาส..............จังหวัด..นราธวิาส............. ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-5 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10 สนง.กษอ.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สมาชิก ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน
ส าหรับการผลิตปาล์มน  ามัน

1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการสวนปาล์ม
น  ามันเพื่อเพิ่มผลผลิต

1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการผลผลิตปาล์ม
น  ามันและการขนส่ง

1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
และระบบการใหน้  าในสวนปาล์มน  ามัน

1 ฐาน ชลประทาน
จงัหวัด, ศวพ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน

1 ฐาน สนง.กษอ., 
ศวพ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง สวน
ปาล์มน  ามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน  ามัน

1 เร่ือง
สนง.กษอ., 
พด., ศวพ.

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง สนง.กษอ., 
สนง.ปศุสัตว์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์ศจช.บา้นโพธิ์ทอง 1 ศูนย์ สนง.กษอ., 

สนง.ปศุสัตว์
อ.

    - ศูนย ์ศดปช.บา้นมะนังตายอ 1 ศูนย์ สนง.กษอ., 
สนง.ปศุสัตว์

อ.
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 21 พ.ย. 23 ม.ีค. 18 ก.ค. สนง.กษอ.,  

คณะกรรมการ
ศพก. ปศุสัตว์
, ประมง , 
ศวพ., พด.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 8 ครั ง สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.

1 ก.พ.-30เม.ย.

1 ก.พ.-30เม.ย.

20

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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.กษอ. 

ปศุสัตว์ 
ประมง พด. 
ศวพ. ตรวจ
บัญช ีอบต.

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง "
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 18 พ.ค. "
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.กษอ.
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

- ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ.......................................... -
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ................. -
  4.5.3 ฝึกงานของ .......................................... -
  4.5.4 อืน่ๆ ..................................................... -
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง สนง.กษอ. 

ปศุสัตว์ 
ประมง พด. 
ศวพ. ตรวจ
บัญช ีอบต.
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

3/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ. 
พด. ศวพ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเชือ่มโยงการตลาด 2/50 ครั ง/ราย 19, 29 สนง.กษอ.
 2) วิชา การรวมกลุ่มเกษตรกร 2/50 ครั ง/ราย 15,27 สนง. 

กระทรวง
เกษตร

 3) วิชา การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย พด.

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ. 

ปศุสัตว์ พด.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 2) วิชา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย สนง.
ชลประทาน
จงัหวัด

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอยีง่อ จังหวัดนราธวิาส ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง กษ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่ 1 ฐาน กศน./พช.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดิน น  าและปุย๋ 1 ฐาน พด.
   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชแซมยาง 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการสวนยางเพือ่เพิม่คุณภาพผลผลิต 1 ฐาน กยท.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงสัตว์ปกี 1 ฐาน ปศุสัตว์
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ยาง 1 เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์ เรียนรู้และฝึกทักษะการผลิตลองกองคุณภาพ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 10 ครั ง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 10 ครั ง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 3 ครั ง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ การจดัอบรมและถ่ายทอดความรู้ 2 ครั ง
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

3/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))
 1) วชิาการผลิตปุย๋อินทรีย์และการใส่ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดิน 5/190 ครั ง/ราย
 2) วิชาการจัดการสวนยางเพือ่เพิม่คุณภาพผลผลิต 5/190 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 5/190 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

5/190 ครั ง/ราย

 1) วชิา การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3/150 ครั ง/ราย
 2) วิชา การจัดท าแผนการผลิตและแผนการตลาด 3/150 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ   
ชือ่กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพเลี ยงสัตว์            
(โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้)

1 โครงการ สนง.ปศุสัตว์
 อ.ยีง่อ
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ...ระแงะ....จงัหวดั..นราธิวาส... 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 4 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 6 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารตัดแต่ง
ทรงพุม่

1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตัดแต่งชอ่ดอก – 
ชอ่ผล

1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์
จังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจดัการน  า 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
พัฒนาคุณภาพลองกอง......

1 เร่ือง สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยั (ศวพ.), 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

1 - 30 ธ.ค.

1 - 30 ธ.ค.

1 - 30 ธ.ค.

1 - 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน..บ้านตอหลัง,
บ้านไทย...

2 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน...บ้านตอหลัง,
บ้านไทย...

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์...วิสาหกจิชมุชนศูนยคั์ดแยกผลไม้
ชมุชนเพือ่พัฒนาคุณภาพตันหยงมัส....

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์...วิสาหกจิชมุชนกลุ่มผสมปุย๋ สกย.
บ้านร่อน....

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 23 15 19 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยว์จิยั (ศวพ.), 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์
,ชลประทาน

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง ศพก.,สนง.

เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ศพก.,สนง.
เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย 14 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยั(ศวพ.), 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง มหาวทิยาลัย..
นราธวิาสราช
นครินทร์ 
วทิยาลัยเกษตร
และ
เทคโนโลยีการเกษ
ตรนราธวิาส..

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ....นักศึกษา..... 1 / 30 ครั ง 14 สนง.เกษตร

จังหวดั,วทิยาลัย
เกษตรฯ 
(วษ.นธ.),ร.ร.
ราษฎร์ประชานุ
เคราะห์ที ่39

  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 หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง 8 สนง.เกษตร
จังหวดันราธวิาส
และหน่วนงาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

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

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยั(ศวพ.), 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 5.1.1 หลักสูตรหลัก..การตัดแต่งทรงพุม่เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต,การดูแลจดัการการตัด
แต่งชอ่ดอกชอ่ผลและการเกบ็เกี่ยวลองกองที่
ถกูวิธ,ีและการลดต้นทุนการผลิตลองกอง
คุณภาพ...

 1) วิชา ..เทคนิคการตัดแต่งทรงพุม่.. 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา ..การตัดแต่งชอ่ดอก-ชอ่ผล.. 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา ..เศรษฐกจิพอเพียง.. 1 / 50 ครั ง/ราย
 4) วิชา ..การบริหารจดัการน  า.. 1 / 50 ครั ง/ราย
 5) วิชา ..การจดัการศัตรูพืช.. 1 / 50 ครั ง/ราย
6) วิชา ..การผลิตปุย๋ชวีภาพเพือ่ลดต้นทุนการ
ผลิต..

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/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 เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
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  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ...รือเสาะ..............จังหวัด..นราธวิาส............. ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-5 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10 สนง.กษอ.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สมาชิก ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 1 ฐาน พด.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ในสวนผลไม้ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลรักษาสวน
ลองกอง

1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงสวนลองกอง 1 ฐาน ศวพ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทนุการผลิตลองกองคุณภาพ

1 เร่ือง สนง.กษอ., 
พด., ศวพ.

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง สนง.กษอ., 
สนง.ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์ศจช.ไม้ผลบา้นไอร์จาดา 1 ศูนย์ สนง.กษอ., 

สนง.ปศุสัตว์
อ.

    - ศูนย ์ศดปช.บา้นนาโอน 1 ศูนย์ สนง.กษอ., 
สนง.ปศุสัตว์

อ.
3. การบริหารจดัการ ศพก.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

1 ก.พ.-30เม.ย.

1 ก.พ.-30เม.ย.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.
25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 21 พ.ย. 23 ม.ีค. 18 ก.ค. สนง.กษอ.,  
คณะกรรมการ
ศพก. ปศุสัตว์
, ประมง , 
ศวพ., พด.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 8 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.กษอ. 

ปศุสัตว์ 
ประมง พด. 
ศวพ. ตรวจ
บัญช ีอบต.

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง "
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 18 พ.ค. "
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.กษอ.
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

- คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ.......................................... -
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ................. -
  4.5.3 ฝึกงานของ .......................................... -
  4.5.4 อืน่ๆ ..................................................... -
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.กษอ. 
ปศุสัตว์ 
ประมง พด. 
ศวพ. ตรวจ
บัญช ีอบต.

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

3/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ. 
พด. ศวพ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเชือ่มโยงการตลาด 2/50 คร้ัง/ราย 19, 29 สนง.กษอ.
 2) วิชา การรวมกลุ่มเกษตรกร 2/50 คร้ัง/ราย 15,27 สนง. 

กระทรวง
เกษตร

 3) วิชา การท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1/50 คร้ัง/ราย พด.

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ. 

ปศุสัตว์ พด.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 2) วิชา การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย สนง.
ชลประทาน
จงัหวัด

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ..แวง้...จงัหวดั.นราธิวาส........... 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 คณะกรรมการศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตมังคุดคุณภาพ 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋หมัก 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดัชนีการเกบ็เกี่ยวมังคุด 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิต
มังคุดคุณภาพ

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ประมงอ าเภอ ปศุ
สัตวอ์ าเภอ เกษตร
อ าเภอ พด.  ตรวจ
บัญชี ชลประทาน 
กรมวชิาการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

38

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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง คณะกรรมการศพก.
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง คณะกรรมการศพก.
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 18-พ.ค. ประมงอ าเภอ ปศุ

สัตวอ์ าเภอ เกษตร
อ าเภอ พด.  ตรวจ
บัญชี ชลประทาน 
กรมวชิาการ หม่อน
ไหม

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง คณะกรรมการศพก.

ทกุวันที่ 25 ของเดือน
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

- ครั ง

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

ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การตัดแต่งกิ่ง ทรงพุม่ มังคุด   1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชา การใชปุ้ย๋ส่ังตัด   1/50 ครั ง/ราย ศดปช.
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ   1/50 ครั ง/ราย ศดปช.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง   1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี   1/50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า.   1/50 ครั ง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
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 าเภอ..ศรีสาคร..จังหวัด..นราธิวาส... 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 10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 20 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ฐานลดต้นทุนการผลิต
ปุย๋หมักชีวภาพ...

1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน ส านักงานชลประทาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตัดแต่งกิ่ง การตัด
แต่งช่อดอก ช่อผล การเก็บเกี่ยว และบรรจุ
ภัณฑ์

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงไก่ไข่ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
พัฒนาคุณภาพลองกอง......

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพฒันา
ทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย (ศวพ.),
 สถานีพัฒนาทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว์

1 - 30 ธ.ค.

1 - 30 ธ.ค.

1 - 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

1 - 30 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 หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน..บ้านละโอ,
บ้านปาหนัน.

2 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน......................................... ศูนย์ ศูนยว์จิยัขา้ว

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

    - ศูนย์ ...วสิาหกิจชุมชนศูนย์คัดแยกผลไม้
ชุมชนเพือ่พัฒนาคุณภาพอ าเภอศรีสาคร

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 14 14 26 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย (ศวพ.),

 สถานีพัฒนาทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว์
,ชลประทาน

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง ศพก.,สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ศพก.,สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย 29 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย(ศวพ.),
 สถานีพัฒนาทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว์
, ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
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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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ ....นักศึกษา..... ครั ง
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง 15 สนง.เกษตรจงัหวดันราธวิาส

และหน่วนงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

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

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย(ศวพ.),
 สถานีพัฒนาทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว์
, ชลประทาน, .....

 5.1.1 หลักสูตรหลัก..การผลิคลองกองคุณภาพ
 1) วชิา .การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งช่อดอก 
ช่อผล การเก็บเกี่ยว และบรรจุภัณฑ์

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วชิา มาตรฐาน GAP (ลองกอง) 1 / 50 ครั ง/ราย ศูนยว์จิยั(ศวพ.)

 3) วชิา ..เศรษฐกิจพอเพียง.. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วชิา ..การบริหารจัดการน  าอย่างรู้คุณค่า.. 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานชลประทาน

 5) วชิา ..การจัดการศัตรูพืช.. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

6) วชิา ..การผลิตปุย๋ชีวภาพเพือ่ลดต้นทุนการ
ผลิต..

1 / 50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาทีดิ่น
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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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย ส านักงานชลประทาน

 3) วชิาการเลี ยงไก่ไข่ 1 / 50 ครั ง/ราย ปศุสัตว์

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
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 าเภอสคิุริน จงัหวดันราธิวาส 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 *15-30  

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ประมง, ปศุสัตว์

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

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศวพ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การจดัการศัตรูพืชและ
สารชวีภัณฑ์

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุนการผลิต 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ชลประทาน, .....

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การตัด
แต่งและการควบคุมทรงพุม่

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

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

    - กลุ่มโรงปุย๋อนิทรียต์ าบลภูเขาทอง..... 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, 
สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศวพ., สถานีพฒันา
ทีดิ่น, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
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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

- ครั ง

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

3 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การใชแ้ละการจดัการปุย๋ เพือ่ชกัน า
การแตกใบออ่น

1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา การตัดแต่งกิ่งและการควบคุมปริมาณ
ผลต่อต้นให้เหมาะสม

1 / 50 ครั ง/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) ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาการจดัท าบัญชต้ีนทุนอาชพี 2 / 10 ครั ง/ราย
 2) วิชาการท าระบในสวนผลไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
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  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ..สุไหงโก-ลก..จังหวัด.นราธิวาส........... ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง คณะกรรมการศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงแพะแบบครบวงจร 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

/ปศุสัตวอ์ าเภอ 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงไก่ไข่ 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

/ปศุสัตวอ์ าเภอ 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเหด็นางฟา้ 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงปลาในบอ่ดิน 1 ฐาน 20 ธค..-31 มค. สนง.เกษตรอ าเภอ
/ประมงอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผัก
ปลอดสารพษิ

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์
อ าเภอ เกษตรอ าเภอ 
พด.  ตรวจบัญช ี
ชลประทาน กรมวชิาการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ ธ.ค -เม.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ ธ.ค -เม.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงต.มูโนะ 1 ศูนย์ ธ.ค -เม.ย.

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 15ธค.59 15มีค.60 12กค.60

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง คณะกรรมการศพก.
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง คณะกรรมการศพก.
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 19กค.60 ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์

อ าเภอ เกษตรอ าเภอ 
พด.  ตรวจบัญช ี
ชลประทาน กรม
วชิาการ หมอ่นไหม

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง คณะกรรมการศพก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

- ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ.......................................... -
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ................. -
  4.5.3 ฝึกงานของ .......................................... -
  4.5.4 อืน่ๆ ..................................................... -
 4.6 คลินิกเกษตร - ครั ง

ทกุวันที่ 25 ของเดือน
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

3 ครั ง/ราย 27ธค.59 22มีค.60 7มิย.60

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
 (ระบวุิชา))

 1) วิชาการตรวจหาค่าวิเคราะหดิ์น   1/50 ครั ง/ราย ศดปช.
 2) วิชา การท าเชื อราไตรโคเดอร์มา   1/50 ครั ง/ราย ศจช
 3) วิชา การปอ้งกันก าจัดศัตรูพชืด้วยวิธี IPM   1/50 ครั ง/ราย ศจช
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง   1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ   1/50 ครั ง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า.   1/50 ครั ง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................
 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอสไุหงปาด ี จงัหวดันราธิวาส 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 *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุย๋น  าหมักชวีภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ชลประทาน/สนง.
ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการจดัการสวนลองกอง 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร
นราธวิาส

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิต......

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเกษตร
นราธวิาส

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

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

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนบ้านจอืแร....... 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 ครั ง * * *

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

53

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

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *20 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์จิยัฯ, สถานี
พฒันาทีดิ่น,ประมง
ปศุสัตว์,พฒันาชุชน
ชลประทาน,   
ตรวจบัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 ครั ง โรงเรียนมัธยม    
สุไหงปาดี

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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 หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การใส่ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา การใชปุ้ย๋น  าหมักชวีภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาการท าบัญชคีรัวเรือน 1 / 50 ครั ง/ราย พัฒนาชุมชนอ าเภอ

 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย ชลประทาน/  
สนง.ประมงอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................
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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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

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