
หนวยงานที่

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 รวมดําเนินการ

1. การวิเคราะหศักยภาพ

1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 ศูนย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 จุด คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู 5 ฐาน หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

     - ฐานเรียนรูยางพารา

     - ฐานเรียนรูผักเหมียง

     - ฐานเรียนรูเห็ด

     - ฐานเรียนรูไกพื้นเมือง

     - ฐานเรียนรูปลาน้ําจืด

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรูเรื่องผักเหมียง 1 จุด หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2.4 การปรับปรุง/จัดทําขอมูลประจําศพก. 12 เรื่อง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) 5 ศูนย คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

     - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลฉลอง

     - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลฉลอง

     - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนตนแบบ บานกูกู ตําบลรัษฎา

     - ศูนยเครือขายจัดการศัตรูพืชตําบลกะรน

แผนการดําเนินงานของ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย
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หนวยงานที่

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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

     - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

บานนากก ตําบลฉลอง

3. การบริหารจัดการ ศพก.

3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 12 ครั้ง สนง.กอ./สนง.กจ.

4. การใหบริการของ ศพก.

4.1 การใหบริการขอมูลขาวสาร 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

4.3 Field Day 1 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

4.4 การแกไขปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา/ 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

หนวยงานรัฐ/เอกชน ในดานการวิจัย ฝกงาน

ฯลฯ

      4.5.1 วิจัยรวมกับ

      4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ......

      4.5.3 ฝกงานของ

      4.5.4 การศึกษาดูงานของ

4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

5. การอบรมเกษตรกร หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ
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หนวยงานที่

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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ 50 ราย

แผนการเรียนรูของศพก.ตลอดฤดูกาลผลิต

(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุนและเพิ่ม 50 ราย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ

ศพก. (ระบุวิชา))

1) วิชาการลดตนทุนการผลิตผักเหมียง

2) วิชาการพัฒนาคุณภาพผักเหมียง

3) วิชาการเพิ่มผลผลิตผักเหมียง

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 50 ราย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

1) วิชา เกษตรผสมผสาน

2) วิชา ทฤษฎีใหม

3) วิชา เศรษฐกิจพอเพียง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ ราย

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

(ระบุวิชา)

1) วิชาบัญชีตนทุน 50 ราย

2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 50 ราย

3) วิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 1 ศจช

4) วิชาการการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม 1 ศจช

5) วิชาการการจัดการดินและปุย 30 ราย
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หนวยงานที่

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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

6) วิชาการการรวมกลุม 30 ราย

7) วิชาการเสริมสรางความรูการผลิตและแปรรูป

ในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 30 ราย

8) วิชาการผลิตน้ําชีวภาพ 1000 ลิตร

9) วิชาการทําปุยหมักสูตรพระราชทาน 50 ตัน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1) 50 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 50 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนศพก. 50 ราย องคกรปกครองสวนทองถิ่น/อื่นๆ

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม โครงการอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพของกลุมเศรษฐกิจพอเพียง

6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) 

ชื่อกิจกรรม
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หนวยงานที่

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 รวมดําเนินการ

1. การวิเคราะหศักยภาพ

1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 ศูนย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 จุด คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู 4 ฐาน หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

     - ฐานเรียนรูลองกอง

     - ฐานเรียนรูทุเรียนพื้นเมือง

     - ฐานเรียนรูไกพื้นเมือง

     - ฐานเรียนรูปลาน้ําจืด

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรูเรื่องผักเหมียง 1 จุด หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2.4 การปรับปรุง/จัดทําขอมูลประจําศพก. 12 เรื่อง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) 5 ศูนย คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

     - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลฉลอง

     - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลฉลอง

     - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนตนแบบ บานกูกู ตําบลรัษฎา

     - ศูนยเครือขายจัดการศัตรูพืชตําบลกะรน

     - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

แผนการดําเนินงานของ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกะทู  จังหวัดภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย
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หนวยงานที่

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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

บานนากก ตําบลฉลอง

3. การบริหารจัดการ ศพก.

3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 12 ครั้ง สนง.กอ./สนง.กจ.

4. การใหบริการของ ศพก.

4.1 การใหบริการขอมูลขาวสาร 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

4.3 Field Day 1 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

4.4 การแกไขปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา/ 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

หนวยงานรัฐ/เอกชน ในดานการวิจัย ฝกงาน

ฯลฯ

      4.5.1 วิจัยรวมกับ

      4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ......

      4.5.3 ฝกงานของ

      4.5.4 การศึกษาดูงานของ

4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

5. การอบรมเกษตรกร หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ 50 ราย
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หนวยงานที่

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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

แผนการเรียนรูของศพก.ตลอดฤดูกาลผลิต

(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุนและเพิ่ม 50 ราย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ

ศพก. (ระบุวิชา))

1) วิชาการลดตนทุนการผลิตลองกอง

2) วิชาการพัฒนาคุณภาพลองกอง

3) วิชาการเพิ่มผลผลิตลองกอง

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 50 ราย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

1) วิชา เกษตรผสมผสาน

2) วิชา ทฤษฎีใหม

3) วิชา เศรษฐกิจพอเพียง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ ราย

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

(ระบุวิชา)

1) วิชาบัญชีตนทุน 50 ราย

2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 50 ราย

3) วิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 1 ศจช

4) วิชาการการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม 1 ศจช

5) วิชาการการจัดการดินและปุย 30 ราย

6) วิชาการการรวมกลุม 30 ราย
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หนวยงานที่

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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

7) วิชาการการตรวจวิเคราะหดิน 1 จุด

8) วิชาการผลิตน้ําชีวภาพ 1000 ลิตร

9) วิชาการทําปุยหมักสูตรพระราชทาน 50 ตัน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1) 50 ราย องคกรปกครองสวนทองถิ่น/อื่นๆ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 6 ครั้ง

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนศพก. 50 ราย

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม 

6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) 

ชื่อกิจกรรม
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หนวยงานที่

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

1. การวิเคราะหศักยภาพ

1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 ศูนย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 จุด คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู 5 ฐาน หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

     - ฐานเรียนรูยางพารา

     - ฐานเรียนรูผักเหมียง

     - ฐานเรียนรูเห็ด

     - ฐานเรียนรูไกพื้นเมือง

     - ฐานเรียนรูปลาน้ําจืด

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรูเรื่องผักเหมียง 1 จุด หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2.4 การปรับปรุง/จัดทําขอมูลประจําศพก. 12 เรื่อง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) 5 ศูนย คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

     - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลฉลอง

     - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลฉลอง

     - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการดําเนินงานของ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย
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หนวยงานที่

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

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ชุมชนตนแบบ บานกูกู ตําบลรัษฎา

     - ศูนยเครือขายจัดการศัตรูพืชตําบลกะรน

     - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

บานนากก ตําบลฉลอง

3. การบริหารจัดการ ศพก.

3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 12 ครั้ง สนง.กอ./สนง.กจ.

4. การใหบริการของ ศพก.

4.1 การใหบริการขอมูลขาวสาร 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

4.3 Field Day 1 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

4.4 การแกไขปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา/ 12 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

หนวยงานรัฐ/เอกชน ในดานการวิจัย ฝกงาน

ฯลฯ

      4.5.1 วิจัยรวมกับ

      4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ......
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หนวยงานที่

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

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

      4.5.3 ฝกงานของ

      4.5.4 การศึกษาดูงานของ

4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง คณะกรรมการเครือขายอําเภอ

5. การอบรมเกษตรกร หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ 50 ราย

แผนการเรียนรูของศพก.ตลอดฤดูกาลผลิต

(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุนและเพิ่ม 50 ราย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ

ศพก. (ระบุวิชา))

1) วิชาการลดตนทุนการผลิตมะพราว

2) วิชาการพัฒนาคุณภาพมะพราว

3) วิชาการเพิ่มผลผลิตมะพราว

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 50 ราย หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ

1) วิชา เกษตรผสมผสาน

2) วิชา ทฤษฎีใหม

3) วิชา เศรษฐกิจพอเพียง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ ราย

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา หนวยงานสังกัดก.เกษตรฯ
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หนวยงานที่

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

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

(ระบุวิชา)

1) วิชาบัญชีตนทุน 50 ราย

2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 50 ราย

3) วิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 1 ศจช

4) วิชาการการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม 1 ศจช

5) วิชาการการจัดการดินและปุย 30 ราย

6) วิชาการการรวมกลุม 30 ราย

7) วิชาการผลิตน้ําชีวภาพ 1000 ลิตร

8) วิชาการทําปุยหมักสูตรพระราชทาน 50 ตัน

9) วิชาการจัดการศัตรูยางพารา 100 ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1) 50 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 50 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนศพก. 50 ราย องคกรปกครองสวนทองถิ่น/อื่นๆ

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรมอบรมพัฒนา

คุณภาพสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ

6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม โครงการอบรม 30 ราย

เศรษฐกิจพอเพียง/พืชปลอดภัย/การเลี้ยงแพะ
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หนวยงานที่

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

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) 

ชื่อกิจกรรม
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