
แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมอืง  จังหวัดปัตตานี  ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.กษอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน *5-10 สนง.กษอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเก็บตัวอย่างดิน+  

   วิเคราะห์ตัวอย่างดิน

1 ฐาน สนง.กษอ./

พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน สนง.กษอ./

พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การขยายเชื้อจุลินทรีย์ 1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผสมปุย๋ตามค่า

วิเคราะห์ดิน

1 ฐาน สนง.กษอ.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ

25พ.ย.-30ธ.ค. 59

25 พ.ย.-30ธ.ค. 59

25พ.ย.-30ธ.ค. 59

25พ.ย.-30ธ.ค. 59

25พ.ย.-30ธ.ค. 59
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง สนง.กษอ./

กรมวิชาการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์ การจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ./

กรมวิชาการ

    - ศูนย์ จัดการดินและปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ./

กรมวิชาการ

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * * สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.กษอ.

25พ.ย.-30ธ.ค. 59

25พ.ย.-30ธ.ค. 59

รายงานทุกวันที ่25 ของเดือน

25พ.ย.-30ธ.ค. 59
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย วันที่ 21 สนง.กษอ./

พด.

/กรมวิชาการ/

ประมง/ปศุ

สัตว์

/ศูนย์วิจัยข้าว

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

.................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร) 3/150 คร้ัง/ราย วันที่ 16 วันที่ 13 วันที่ 13 สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเก็บตัวอย่างดิน/การวิเคราะห์ 1/20 คร้ัง/ราย * สนง.กษอ.

 2) วิชา การผสมปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน 1/20 คร้ัง/ราย * สนง.กษอ.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

1/30 คร้ัง/ราย * * * สนง.กษอ.

 1) วิชา การท าบัญชีครัวเรือน 1/30 คร้ัง/ราย * ตรวจบัญชี

สหกรณ์

 2) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/30 คร้ัง/ราย * สนง.กษอ.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่ลาน   จังหวัดปตัตานี   ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-5 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 5-10 สนง.เกษตร

อ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกเมล็ดพนัธุ์ 1 ฐาน ศูนยว์จิัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ยตามค่า

วเิคราะห์ดิน

1 ฐาน กรมวชิาการ

เกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัด

ศัตรูพชื

1 ฐาน ศูนยว์จิัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกข้าวต้นเดียว 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

หน่วยงานที่ร่วม

ด 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.

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  

สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์วิจัยข้าว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

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

    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชนต.แม่ลาน ศูนย์              4 ม.ค.-28 ก.พ.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชนต.แม่ลาน ศูนย์ 4 ม.ค.-28 ก.พ.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 4 คร้ัง * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 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 ** 29 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์วิจัยข้าว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว,์ 

ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ

.................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

หลักของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การท าปุ๋ยหมักน้ าจากหอยเชอร่ี  1/50 คร้ัง/ราย

 2) วชิา การใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน  1/50 คร้ัง/ราย

 3) วชิา การท าน้ าาหมักจากหน่อกล้วย  1/50 คร้ัง/ราย

 4) วชิา การเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยใช้

ปุ๋ยพชืสด

 1/50 คร้ัง/ราย

 5) การป้องกันก าจัดศัตรูพชื 1 ฐาน ศูนยว์จิัยข้าว

 6) การปลูกข้าวต้นเดียว 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)  1/50 คร้ัง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพยีง

 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

 1/50 คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย

 2) วชิาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า.  1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1

 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 10 สนง.เกษตร

อ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการลับมีดและกรีด

ยางพารา

1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใช้ปุย๋หมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตและใช้เชื้อ

ไตรโคเดอร์ม่า

1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตน้ าส้มควนัไม้ 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง

1 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

1 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้าน

คอลอกาลี

1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 15 6 13

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง

ทุกวันที ่25 ของเดือน

สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

12
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 27 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์วจิัยข้าว, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น,

 ประมง, ปศุสัตว,์

 ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

- คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ

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

-

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ

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

-

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

-

  4.5.4 อื่นๆ

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

-

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

5. การอบรมเกษตรกร

13
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย 24 9 18 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการผลิตและใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2) วชิาการผลิตน้ าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 60 คร้ัง/ราย

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม

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

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

.. 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

..

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอไม้แก่น  จังหวัดปตัาตานี ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5-7 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 10-11 สนง.เกษตร

อ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลสวนยาง 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้สารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิม่รายได้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง

1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ

ดูแลสวนยางพารา

1 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

28พ.ย.-30 ธ.ค.

28พ.ย.-30 ธ.ค.

28พ.ย.-30 ธ.ค.

28พ.ย.-30 ธ.ค.

28พ.ย.-30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 4 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 3 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศพก.ต.ไม้แก่น (ศูนย์ฯขยาย) 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * * สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 11 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

1ธ.ค.-30 ม.ค.

1ธ.ค.-30 ม.ค.

1ธ.ค.-30 ม.ค.

1ธ.ค.-30 ม.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 20 หน่วยงานใน

กระทรวงเกษตร

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

 - คร้ัง

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง 20 หน่วยงานใน

กระทรวงเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
 3/50 คร้ัง/ราย * * *

สนง.เกษตร

อ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา โรคและศัตรูพชื 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2) วิชา การวิเคราะหดิ์น 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4) วิชา การดูแลสวนยาง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

 

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย บญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ สหกรณ์ 30 ราย สหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ 30 ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 10 สนง.เกษตร

อ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการลับมีดและกรีด

ยางพารา

1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใช้ปุย๋หมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตและใช้เชื้อไตร

โคเดอร์ม่า

1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตน้ าส้มควันไม้ 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง

1 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนบ้านมะแนดา

แล

1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเจาะ

กะพ้อใน

1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคอลอกาลี 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 15 6 13

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตร

อ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 27 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์วจิัยข้าว, 

สถานีพฒันาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว,์

 ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

- คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

-
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

-

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

-

  4.5.4 อื่นๆ

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

-

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย 24 9 18 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตและใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 2) วิชาการผลิตน้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ.ทุ่งยางแดง.จงัหวัด.ปตัตานี. ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนนิการ

1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ยหมกั.... 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกพชืร่วมพชื

แซม

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาในสวน

ยางพารา

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ

ปลูกพชืร่วมยางพารา

1 เร่ือง  สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี

พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุ

สัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

25 พ.ย.- 31 ม.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน....................... 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน........................ 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *24 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี

พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุ

สัตว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

1 คร้ัง โรงเรียนในพื้นที่

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั

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

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการท าปุ๋ยหมกั 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวน

ยางพารา

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิ

พอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม

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

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

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกจิกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอปะนาเระ  จงัหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.ปะนาเระ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.กษอ.ปะนาเระ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.ปะนาเระ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยน  าหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สาร

ชีวภัณฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.กษอ.ปะนาเระ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การผลิตข้าวกล้อง

อนิทรีย์เพื่อสุขภาพ

1 ฐาน สนง.กษอ.ปะนาเระ

    - ฐานเรียนรู้เร่ืองการเลี ยงไกพ่ื นเมือง 1 ฐาน ปศุสัตว์จังหวัด20 ธ.ค. .-30 ธ.ค.

20 ธ.ค. .-30 ธ.ค.

20 ธ.ค. .-30 ธ.ค.

20 ธ.ค. .-30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

15 พ.ย.-30 ธ.ค.

20 ธ.ค. .-30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด

ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง สนง.กษอ.ปะนาเระ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษอ.ปะนา

เระ ปศุสัตว์จังหวัด

 ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สน.กษอ.ปะนาเระ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ สน.กษอ.ปะนาเระ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สน.กษอ.ปะนาเระ

    - ศูนย์ ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 16 9 5 สนง.กษอ.ปะนาเระ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.กษอ.ปะนเระ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.ปะนเระ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.กษอ.ปะนาเระ

10-30 ธ.ค.

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

10-30 ธ.ค.

10-30 ธ.ค.

10-30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.กษอ.ปะนาเระ

 4.3 Field Day 1/200ครั ง/ราย ทุกหน่วยงาน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.กษอ.ปะนาเระ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล

ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1)  การเตรียมดิน 1/50 ครั ง/ราย

 2) การใช้เมล็ดพันธ์ดี 1/50 ครั ง/ราย

 5.1.2 การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักน  าหมัก

ชีวภาพ

1/50 ครั ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง ครั ง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) การเลี ยงไกพ่ื นเมือง 1/50 ครั ง/ราย

 2) บัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 16 -21 

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 16 -21 

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การกรีดอยางพารา
อย่างถูกวิธี

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กษอ.กยท.

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง อาชีพเสริมเพิม่รายได้ . 1 ฐาน สนง.กษอ./ปศุสัตวจ์งัหวดั/

ประมงอ าเภอ

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินและปุย๋ . 1 ฐาน สนง.กษอ./สถานีพัฒนา

ที่ดิน/ศดปช. - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศจช./

สนง.กษจ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง อาชีพเสริมเพิม่รายได้
ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์

สนง.กษอ./ปศุสัตวจ์งัหวดั/

ประมงอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง อาชีพ
เสริมเพิม่รายได้ในสวนยางพารา

1 เร่ือง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษอ./ปศุสัตวจ์งัหวดั/

ประมงอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนเครือข่าย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 2 คร้ัง * * สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 21 สนง.กษอ.,กรมวิชาการ, 

สถานพีฒันาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว์, ชลประทาน,กรม

ตรวจบญัชแีละสหกณณ์, กยท.

,สหกรณ์ 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจัดการดูแลสวนยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา อาชีพเสริมเพิม่รายได้ในสวนยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4) วิชา การท าและใช้สารชีวภณัฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

1 / 50 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ 20 ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

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

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 6.3 สนับสนุนวิทยากร สนับสนุนส่ือการ
เรียนรู้ด้านสหกรกร์และการด าเนินกจิกรรม
ของกลุ่มเกษตรกร ประจ าศพก.

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 6.4 สนับสนุนวิทยากร สนับสนุนส่ือการ
เรียนรู้ด้านสหกรกร์และการด าเนินกจิกรรม

ของกลุ่มเกษตรกร ประจ าศพก.

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอยะรงั จังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 10 สนง.เกษตร

อ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการลับมีดและกรีด
ยางพารา

1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตและใช้เชื้อ
ไตรโคเดอร์ม่า

1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตน้ าส้มควนัไม้ 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง

1 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 
ศพก.

1 เร่ือง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้าน

คอลอกาลี

1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 15 6 13

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 19 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์วิจัยข้าว, 

สถานพีฒันาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว,์

 ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

- คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ
..........................................

-

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ
.................

-

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

-

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

-

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย 24 9 18 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการผลิตและใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2) วชิาการผลิตพัฒนาการผลิตส้มโอ 3 / 150 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

กระทรวงวิทยฯ์

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 60 คร้ัง/ราย

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
 .................. 
......................................................................
... 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม

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

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

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตร

อ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน 1 ฐาน สถานพีัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์

ดิน

1 ฐาน กรมวิชาการ

เกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปอ้งกันก าจัดศัตรูพืช 1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกข้าวต้นเดียว 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  

สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานี

พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์วจิัยข้าว, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น,

 ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

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

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต.ยะหร่ิง ศูนย์              4 ม.ค.-28 ก.พ.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต.ยะหร่ิง ศูนย์ 4 ม.ค.-28 ก.พ.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 4 คร้ัง * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหนา้ 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย ** สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์วจิัยข้าว, 

สถานีพัฒนาทีดิ่น,

 ประมง, ปศุสัตว,์ 

ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกับสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบวุิชา))

 1) วิชา การท าปุย๋หมักน้ าจากหอยเชอร่ี  1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะหดิ์น  1/50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าน้ าาหมักจากหนอ่กล้วย  1/50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยใช้ปุย๋พืชสด  1/50 คร้ัง/ราย

 5) การปอ้งกันก าจัดศัตรูพืช 1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าว

 6) การปลูกข้าวต้นเดียว 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)  1/50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

 1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ  1/60 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า.  1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอสายบุรี จงัหวัด ปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  5-10 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน  10-15 สนง.เกษตร

อ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 17 พ.ย.- 30ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง วิเคราะห์ดิน 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30ธ.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักสูตรอาชีพเสริม

ในสวนยางพารา(เพาะเห็ด)

1 ฐาน 17 พ.ย.- 30ธ.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30ธ.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ย(น้ าหมัก

อนิทรีย/์ปุ๋ยหมักอนิทรีย์

2 ฐาน 17 พ.ย.- 30ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน 17 พ.ย.- 30ธ.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  ลด

ต้นทุนการผลิต

1 เร่ือง 17 พ.ย.- 30ธ.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ สถานี

พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง 18-31 สนง.เกษตร

อ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ 17 พ.ย.- 30ธ.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์ 17 พ.ย.- 30ธ.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 11 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตร

อ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว์,

 ชลประทาน,

การยางแห่ง

ประเทศไทย ,

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง *15

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา  การวิเคราะห์ดิน 1/50 คร้ัง/ราย *

 2) วิชา  การท าปุ๋ยหมักอนิทรีย์ 1/50 คร้ัง/ราย *

 3) วิชา  การปลูกพืชเสริมรายได้ 1/50 คร้ัง/ราย *

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิ

พอเพียง

1/50 คร้ัง/ราย *

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา การรวมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 1/50 คร้ัง/ราย *
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

 2) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย *

 3) วิชา  การจัดท าบัญชีครัวเรือน 1/50 คร้ัง/ราย *

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม

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

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

.. 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม

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

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

..

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกจิกรรม

 ....................................................
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 17 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การคัดเลือกเมล็ด

พนัธุ์...

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..กาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อลดต้นทนุ..

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท านาแบบเปยีก

สลับแหง้..

1 ฐาน ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สาร

ชีวภณัฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพชื..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ

ก าจดัศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน......

1 เร่ือง  สนง.เกษตรอ าเภอ                                         

  1 ก.พ. -30 เม.ย.

                          

   1 ม.ค.-28 ก.พ.

23 พ.ย.- 15 ธ.ค.

23 พ.ย.- 15 ธ.ค.

23 พ.ย.- 15 ธ.ค.

23 พ.ย.- 15 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองจิก จังหวัดปตัตานี ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง  สนง.เกษตรอ าเภอ

Single Command

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ 

 Single 

Command

    - ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรทฤษฏใีหม่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

Single Command

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

Single Command

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว

พระราชด าริ

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

Single Command

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * คกก.ศพก.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

                                                                                                                              

 1 ม.ค. - 30 ก.ย.

                                                                                                                               

  1 ม.ค. - 30 ก.ย.

                                                                                                                               

  1 ม.ค. - 30 ก.ย.

                                                                                                                               

  1 ม.ค. - 30 ก.ย.

                                                                                                                               

 1 ม.ค. - 30 ก.ย.

55

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง

ทุกวนัที ่25 ของเดือน

สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 คกก.ศพก

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 15 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ 

ชลประทาน,

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน

 ฯลฯ

2 คร้ัง ธกส.,สหกรณ์

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ

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

1 ส.ค. - 30 ก.ย.1 พ.ค. - 30 ม.ิย.

                          

 1 ส.ค. - 30 ก.ย.
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อืน่ๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การคัดเลือกเมล็ดพนัธุ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้ว

 2) วิชา กาผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อลดต้นทนุ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

 สถานีพัฒนาที่ดิน

                                                       

                                                       

   1 พ.ค. - 30 ส.ค.

                                         

  1 ม.ค. - 30 ม.ีค.

                                         

   1 ม.ค. - 30 ม.ีค.
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 3) วิชา การท านาแบบเปยีกสลับแหง้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

 ศูนยว์ิจยัขา้ว

 4) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์เพื่อ

ก าจดัศัตรูพชื

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

 ศูนยบ์ริการด้าน

พืชและปัจจยัการ

ผลิต

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

 สนง.เกษตรจงัหวัด

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

 ตรวจบัญชสีหกรณ์

                                         

                                         

   1 ม.ีค. - 31 พ.ค.

                                         

   1 ก.พ. - 31 เม.ย.

                          

  1 ม.ีค - 31 เม.ย.
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Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

 ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม

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

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

... 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม

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

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

...

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ส านักงาน

สลากกินแบง่รัฐบาล ชือ่กิจกรรม สร้างศาลา

เรียนรู้ศพก.

                          

   1 ก.พ. - 31 ม.ีค.

20 พ.ย. - 15 ธ.ค.
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