
แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ...........กะเปอร...........จังหวัด..ระนอง..... ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 15 20 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 15 20

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงปลาและกบใน

บอดิน

1 ฐาน เจาของศูนย,

ประมง,เกษตร

อําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตปาลมน้ํามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงนกแสกกําจัด

หนูในสวนปาลมน้ํามัน

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการดิน ปุย 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

25 พ.ย.-30 ธค.

25 พ.ย.-30 ธค.

25 พ.ย.-30 ธค.

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

25 พ.ย.-30 ธค.

25 พ.ย.-30 ธค.
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง  การลด

ตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน

1 เรื่อง เกษตรอําเภอ 

สถานีพัฒนาที่ดิน 

ศวพ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 4 เรื่อง เกษตรอําเภอ

 ปศุสัตว 

ธกส.ตรวจ

บัญชี กศน.

ศวพ. ประมง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรจังหวัด 

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย ดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรจังหวัด 

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1 ศูนย ชุมชน

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1 ครั้ง/ราย 15 นายอําเภอ

กะเปอร 

สนง.เกษตรอําเภอ

 ปศุสัตว ประมง 

ธกส.กศน. ทหาร 

ปาไม พัฒนาที่ดิน

 ศวพ.ตรวจบัญชี 

เกษตรและ

สหกรณจว. 

ชลประทาน  

สปก.บริษัทCPIอะ

โกรเทคชุมพร

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง บริษัทcpiอะโกรเทค

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

2/100 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจัดการดินปุย 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

การขยายพันธุนกแสก

4

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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 2) วิชา เทคโนโลย/ีการลดตนทุน/การจัดการ

สวนปาลมน้ํามัน

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ 

ศวพ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา บัญชีลดตนทุน 1/30 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

 2) วิชา การปลูกพืชแซม 1/35 ครั้ง/ราย ศวพ.ระนอง

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม โครงการ

เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ กิจกรรม 

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม

น้ํามัน 1/25 ครั้ง/ราย
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

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

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

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

ชื่อกิจกรรม สงเสริมการดําเนินงานสหกรณ

การเกษตรปาลมน้ํามันอําเภอกะเปอร 1/25 ครั้ง/ราย ธกส.
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอสุขสําราญ   จังหวัดระนอง  ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศักยภาพ

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

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน  10-15 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรูเรื่องการทําหมวกยางเพื่อแกปญหา 1 ฐาน สนง.กษอ./กยท.

      การกรีดยางหนาฝน

    - ฐานเรียนรูเรื่องการใชปุยและผสมปุยใชเอง 1 ฐาน สนง.กษอ./พด.

      ตามคาวิเคราะหดิน

    - ฐานเรียนรูเรื่องการปลูกพืชเสริมรายไดในสวน 1 ฐาน สนง.กษอ./ศวพ.

      ยางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    - ฐานเรียนรูเรื่องการเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภคใน 1 ฐาน สนง.กษอ.

      ครัวเรือนและเสริมรายได สนง.ปศุสัตว

    - ฐานเรียนรูเรื่องการเลี้ยงปลาน้ําจืด 1 ฐาน สนง.กษอ.

สนง.ประมง

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

 25 พย.- 30 ธค.

 25 พย.- 30 ธค.

 25 พย.- 30 ธค.

 25 พย.- 30 ธค.

 25 พย.- 30 ธค.

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 25 พย.- 30 ธค.
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ระยะเวลา

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

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย สนง.กษอ.

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.กษอ./พด.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง  /  /  /

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.กษอ.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day  1/70 ครั้ง/ราย สนง.กษอ./พด.

ศวพ., ประมง

ปศุสัตว ฯลฯ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

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

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

 25 พย.- 30 ธค.

 25 พย.- 30 ธค.
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ระยะเวลา

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

ดําเนินการ

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 4/30 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา................................... ครั้ง/ราย

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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา................................... ครั้ง/ราย

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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

 30 พย. - 24 มี.ค. 2560
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ระยะเวลา

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

ดําเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

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

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงผึ้งโพรง 1 ฐาน 10 25 กษอ.เมือง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมัก 1 ฐาน 10 25 พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกผักเหลียงใน

สวนปาลมน้ํามัน

1 ฐาน 15 10 กษอ.เมือง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกพริกไทยสวน

ปาลมน้ํามัน

1 ฐาน 15 10 กษอ.เมือง

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน

1 เรื่อง 20 30 กษอ.เมือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 3 เรื่อง 15 30 กษอ.เมือง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย เรียนรูการเลี้ยงผึ้งโพรง 1 ศูนย 10 10 กษอ.เมือง

    - ศูนย เรียนรูการปลูกพริกไทยพุมในสวน

ปาลมน้ํามัน

1 ศูนย 15 20 กษอ.เมือง

    - ศูนย เรียนรูการเพาะเห็ดนางฟา 1 ศูนย 10 20 กษอ.เมือง

    - ศูนย เรียนรูการติดระบบน้ําในสวนปาลม

น้ํามัน

3 ศูนย 10 15 กษอ.เมือง

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง กษอ.เมือง

 3.2 การประชาสัมพันธ 10 ครั้ง กษอ.เมือง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง กษอ.เมือง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง กษอ.เมือง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 4 ครั้ง กษอ.เมือง

12

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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 20 ครั้ง กษอ.เมือง

 4.3 Field Day 1 ครั้ง/ราย กษอ.เมือง

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 10 ครั้ง กษอ.เมือง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

- ครั้ง

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั้ง/ราย
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา................................... ครั้ง/ราย

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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา................................... ครั้ง/ราย

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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

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

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

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

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

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละอุน  จังหวัดระนอง ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ 

สํานักงานเกษตรจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตและใชสารชีวภัณฑ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ 

สํานักงานเกษตรจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง 1 เรื่อง

     การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลในวงใต 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลในวงเหนือ 1 ศูนย

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

25 พ.ย.-30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

    - ศูนยดินปุยชุมชนตําบลในวงใต 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.3 Field Day 1/240 ครั้ง/ราย  -สนง.เกษตรอําเภอ

 -สนง.ตรวจบัญชี

  สหกรณระนอง

 -สถานีพัฒนาที่ดิน

 -ประมงอําเภอ

 -ปศุสัตวอําเภอ

 -สหกรณจังหวัดระนอง

 -ชลประทานระนอง

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา ครั้ง

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน

ฯลฯ

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

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1/150 ครั้ง/ราย

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/60 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตไมผลคุณภาพดีตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร (มังคุด)

 4/30 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรจังหวัด

 2) วิชาการผลิตไมผลคุณภาพดีตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร (ทุเรียน)

 4/90 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรจังหวัด

 3) การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) แก

สมาชิก ศจช.

 2/60 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรจังหวัด

 4) การใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต  2/20 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5) ถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ GAP

 พืชอาหารรายเดี่ยว

 2/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/30 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา................................. ครั้ง/ราย

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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

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

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

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