
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 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 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสับปะรดผลสด 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตลาด 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบรรจุภัณฑ์ 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองสับปะรดผลสด เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
    - ศูนย์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านรายทอง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตสับปะรดผลสด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาตลาดของสับปะรดผลสด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) การบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 1 / 50
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ
 2) วิชาการจัดท าบัญชีครัวเรือน คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอปราณบรุี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 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 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวัด
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวัด
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตปุ๋ยหมกั 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตปุ๋ยน้ าหมกัชวีภาพ 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใส่ปุ๋ยมะพร้าวอยา่ง
เหมาะสม

1 ฐาน
17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปอ้งกนัก าจดัศัตรู
มะพร้าว

1 ฐาน
17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองลดต้นทนุ
การผลิตมะพร้าว

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง หนว่ยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน 7 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวัด
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

จังหวัดเคล่ือนที่
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หนว่ยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการปอ้งกนัก าจดัศัตรูมะพร้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการลดต้นทนุการผลิตมะพร้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) การท าเกษตรผสมผสาน 1 / 50
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บญัชต้ีนทนุอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบ
สหกรณ์

คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวัดฯ

 2) วิชาการจดัท าบญัชคีรัวเรือน คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบญัชสีหกรณ์จงัหวัดฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสามรอ้ยยอด จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์ 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 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวดั
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวดั
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเกษตรดีที่เหมาะสม 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อินทรีย ์และการใช้ปุย๋ 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจดัศัตรูพืชแบบผสมผสาน 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การกระจายการผลิตโดยการทยอยตัดแต่งกิ่ง 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การพัฒนาระบบการให้น้ า 1 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิตมะพม่วงตามระบบ GAP 1 เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 4 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวดั
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

จังหวัดเคล่ือนที่
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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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้าน
การวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.
 ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิาพการพัฒนาระบบการให้น้ า 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วชิาการปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วชิาการป้องกันก าจดัศัตรูพืชแบบผสมผสาน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วชิาการกระจายการผลิตโดยการทยอยตัดแต่งกิ่ง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้
น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวดัฯ
 2) วชิาการจดัท าบัญชีครัวเรือน คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จงัหวดัฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบ ารุงรักษาและการ
เพิ่มผลผลิต

1 ฐาน

17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพืชแซมในสวน
มะพร้าว

1 ฐาน

17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น

1 ฐาน

17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัดศัตรู
มะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน

1 ฐาน

17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการเพิ่ม
ผลผลิตมะพร้าว

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 6 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการบ ารุงรักษาและการเพิ่มผลผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะพร้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชาการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ

 1) วิชาการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบ
สหกรณ์

คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฯ

 2) วิชาการจัดท าบัญชีครัวเรือน คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 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 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวัด
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวัด
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 1
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยใชเ้อง 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการแปลงสับปะรด 1 ฐาน
17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิต
สับปะรดผลสด

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง หนว่ยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน 10 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจงัหวัด
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

จังหวัดเคล่ือนที่
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หนว่ยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการผลิตปุ๋ยใชเ้อง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการจดัการแปลงผลิตสับปะรด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บญัชต้ีนทนุอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบ
สหกรณ์

คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จงัหวัดฯ
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2) วิชาการจดัท าบญัชคีรัวเรือน คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบญัชสีหกรณ์จงัหวัดฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกพนัธุ์มะพร้าว 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลและการจัดการสวน 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธี 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าแปลงมะพร้าวอินทรีย์ 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 1 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะพร้าว 1 เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 13 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

จงัหวัดเคล่ือนที่

16

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนใน
ด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว และการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการผลิตน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การ
ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ
 2) วิชาการจัดท าบัญชีครัวเรือน คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตมะพร้าวตามระบบ
เกาตรอินทรีย์

1 ฐาน

17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์

1 ฐาน

17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัดศัตรู
มะพร้าวอย่างยั่งยืน

1 ฐาน

17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 ฐาน

17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิต
มะพร้าวอินทรีย์

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 5 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

19

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

 1) วิชาแนวคิดการปรับเปล่ียนสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์

1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชาการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4) วิชาการจัดการศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืนและ
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ
 2) วิชาการจัดท าบัญชีครัวเรือน คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 11 สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง สภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกพนัธุ์ 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การให้ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย 1
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองเพิ่มผลิตปาล์มน้ ามัน 1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

จงัหวัดเคล่ือนที่

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการคัดเลือกพนัธุ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชาการจัดการสวนปาล์มน้ ามัน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชาการให้ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5) วิชาการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร 
การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ
 2) วิชาการจัดท าบัญชีครัวเรือน คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

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