
แผนการด าเนินงานของ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเมอืงสตลู   จงัหวัดสตลู   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 กษจ, กษอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนนิการ
1 แผน สนง.กษอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง กษจ, กษอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมกั 1 ฐาน สนง.พฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในนาข้าว 1 ฐาน สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้                

เร่ือง  การลดต้นทุนกรผลิตข้าวอลัฮัม
1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว กษจ 

พฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.กษอ.

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)

 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

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกตรี, คลอง

ขุด
2 ศูนย์ สนง.กษอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนเกตรี, โคกพิลา 2 ศูนย์ ศูนยเ์มล็ดพนัธข์า้ว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ต าบลเจ๊ะบลัิง 1 ศูนย์ สนง.กษอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง P P P P สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย
15

หน่วยงานกระทรวงเกษตร

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั

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

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

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน
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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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อืน่ๆ

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

 4.6 คลินกิเกษตร 1 คร้ัง หน่วยงานกระทรวงเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 คร้ัง/

ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาลดต้นทุนการผลิตข้าว  1/50 คร้ัง/

ราย

สถานีพฒันาที่ดิน

 2) วิชาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  1/50 คร้ัง/

ราย

ศนูยเ์มล็ดพนัธุข์า้วพทัลุง

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 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 หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/

ราย

 1) วิชาบญัชีครัวเรือน  1/50 คร้ัง/

ราย

ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กจิกรรม

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม

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

6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)
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ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 25-27 กษอ./ศพก.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 28-31 กษอ./ศพก.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง พันธุแ์ละการจัดการ 1 ฐาน

1-30

กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปุย๋และการลดต้นทุน 1 ฐาน

1-30

กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง อาชีพเสริมเพิม่รายได้ 1 ฐาน

1-30

กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจัดการ 1 ฐาน 1-30 กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลา 1 ฐาน 1-30 ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ 1 ฐาน 1-30 ปศุสัตว์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอควนโดน จังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ 2560
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตจ าปาดะ

1 เร่ือง
กษอ./พด./สวพ.8

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง กษอ./พด./สวพ.8/ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 19 19 กษอ.

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ 13 17 กษอ.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 2 คร้ัง   กษอ.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง กษอ.

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง ศพก.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง ศพก.

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย กษอ./พด./ประมง/ปศุสัตว/์สวพ.8

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก.
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

3 คร้ัง    มหาวทิยาลัยราชภฎัสงขลา

  4.5.1 วิจัยร่วมกับอบจ. และมหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/

ราย
8 11,18

กษอ.
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก)

 1) วิชาพันธุแ์ละการจัดการ 1/50 คร้ัง/

ราย

กษอ.

 2) วิชาการท าปุย๋หมัก/น้ าหมักชีวภาพ 1/50 คร้ัง/

ราย

กษอ.

 3) วิชาการท าโคร๊ะและเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1/50 คร้ัง/

ราย

กษอ.

 4) วิชาการเล้ียงผ้ึงโพรง 1/50 คร้ัง/

ราย

กษอ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ คร้ัง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/

ราย
7

กษ./กษอ./พช.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า

คร้ัง/

ราย
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/

ราย

ครูบญัชีอาสา

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/

ราย

กษอ./ศพก.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 200 ราย ศพก.

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

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

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

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

... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

...

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

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

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

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู 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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน  1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง  1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ดพันธุพ์ืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการปุย๋ 1 ฐาน สนง.กษอ., พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลรักษา 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูป 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง อาชีพเสริม 1 ฐาน สนง.ประมง, 

สนง.ปศุสัตว์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตข้าวและเพิม่ผลผลิต

1 เร่ือง ศูนย์เมล็ดพนัธุ์

ข้าว, สนง.กษอ., 

พด.

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

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์  1-15 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์  1-15 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์  1-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *27 สนง.กษอ.,ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์้าว, 

พด., ประมง, ปศุ

สัตว,์ กยท., 

ตรวจบญัชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

0 คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

12

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง *27 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์เมล็ดพนัธ์

ข้าว,พด., ประมง,

 ปศุสัตว,์ กยท., 

ตรวจบญัชีสหกรณ์

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/150 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการคัดเลือกเมล็ดพันธุดี์  1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาจัดการดินและปุย๋  1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 3) วิชาการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  1/50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/

ราย

*14 สนง.กษ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า

คร้ัง/

ราย

 1) วิชา บัญชีต้นทุนครัวเรือน  1/50 คร้ัง/

ราย

*21 สนง.ตรวจบญัชี

สหกรณ์

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 2/50 คร้ัง/

ราย

  1)  หลักการเป็นวิทยากรสหกรณ์ 1 ราย 28-29 สนง.สหกรณ์

จังหวดั  2)  ครูบัญชีอาสา 2  ราย *7 สนง.ตรวจบญัชี

สหกรณ์

  3) การเผยแพร่ความรู้สหกรณ์สู่ชุมชน 2  ราย 19-24 สนง.สหกรณ์

จังหวดั  4)  วิทยากรเคร่ืองยนต์เล็กทางการเกษตร 2  ราย 19-21 สนง.สหกรณ์

จังหวดั  5)  เทคนิกการกรีดยางให้ถูกวิธี 50 ราย 28 มี.ค. - 2 เม.ย. กยท.

  6)  การผลิตปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน 50 ราย *7 กยท.
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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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ - - - - - - - - - - - - - - -

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

- - - - - - - - - - - - - - -

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

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

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

...

- - - - - - - - - - - - - - -

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

...

- - - - - - - - - - - - - - -

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

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

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

- - - - - - - - - - - - - - -
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ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ี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 15 - 30 สนง.กษอ.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 15 - 30 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก./สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์

ดิน

1 ฐาน สนง.กษอ./พด.

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผสมปุย๋ใช้เอง 1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สาร

ชีวภัณฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.กษอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการ

ลดต้นทุนและเพิม่ผลผลิตข้าวนาปี

1 เร่ือง สนง.กษอ./พด./ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์้าวพทัลุง

1 พ.ค.-30ส.ค.60

15 ต.ค.-30 ธ.ค. 59

15 ต.ค.-30 ธ.ค. 59

แผนการด าเนินงานของ  

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ท่าแพจังหวัด สตลู ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

15 ต.ค.-30 ธ.ค. 59

15 ต.ค.-30 ธ.ค. 59
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ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.  ข้อมูลคณะกรรมการ,ข้อมูลชุดดิน/

การใช้ประโยชน์ทีดิ่น,ข้อมูลฐานเรียนรู้,

ข้อมูลเครือข่าย

4 เร่ือง สนง.กษอ./พด./สนง.

ประมงอ าเภอ/สนง.ปศุ

สัตวอ์ าเภอ/ศูนย์เมล็ด

พนัธข์้าวพทัลุง

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าแพ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน  ามัน ต าบลท่าเรือ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอท่าแพ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์เรียนรู้ยางพาราต าบลท่าแพ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 4 ครั ง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.

1 พ.ค.-30 มิย.

1 มี.ค.-30 เม.ย.

1 มี.ค.-30 เม.ย.

1 พ.ย.59-31 มี.ค.60

1 พ.ค.-30 มิย.
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ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 4 ครั ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย  19 ก.ค. หน่วยงานกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย 

ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง มหาวทิยาลัย.....

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั ง/

ราย

หน่วยงานกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

หลักของ ศพก)

 1) วิชา การลดต้นทุนและเพิม่ผลผลิตข้าว 1 / 50 ครั ง/

ราย

สนง.กษอ./พด./ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์้าวพทัลุง/

ชลประทาน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ

 1) วิชา เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั ง/

ราย

สนง.กษ.

19

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

ระยะเวลา

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุน

อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้

คุณค่า

 1) วิชา อาชีพเสริมเพิม่รายได้ 1 / 50 ครั ง/

ราย

สนง.ปศุสัตว/์สนง.ประมง

 2) วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/

ราย

สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 

5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม ..............
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ต.ค. 59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ี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 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกพันธุ์

ปาล์มน  ามันตามหลัก 5 ดี

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ , สวพ.8

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ศัตรูปาล์มน  ามัน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สนง.กษอ.,สนง.ปศุสัตว์

จังหวดั,สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 2 ฐาน สนง.กษอ.,พด.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.......ทุง่หว้า..........จังหวัด.......สตลู...... ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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.

21

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ต.ค. 59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตปาล์มน  ามัน

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

3 เร่ือง   สนง.กษอ.,สนง.ปศุสัตว์

จังหวดั,สนง.ประมงจังหวดั

พด.,สวพ.8

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

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

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

    - ฟาร์มสาธิตการเลี ยงเป็ดไข่ 1 จุด 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฟาร์มสาธิตการเลี ยงปลาเก๋า 1 จุด 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 2 ครั ง

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 6 ครั ง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 6 ครั ง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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ต.ค. 59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สนง.กษอ.,สนง.ปศุสัตว์

จังหวดั,สนง.ประมงจังหวดั

,พด.,สวพ.8

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร
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ต.ค. 59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 ครั ง/

ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการจัดการสวนปาล์มน  ามัน  1/50 ครั ง/

ราย

สนง.กษอ.,สวพ.8

 2) วิชาน  าหมักชีวภาพการผสมปุย๋ใช้เอง

และการท าปุย๋

 1/50 ครั ง/

ราย

สนง.กษอ.,พด.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

 1/50 ครั ง/

ราย

สนง.กษอ.,สนง.กษ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

ครั ง/

ราย
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ต.ค. 59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ  1/50 ครั ง/

ราย

สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์

2) การรวมกลุ่ม 1/50 ครั ง/

ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

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

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

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

.... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

....

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

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

 ....................................................
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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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน พด.

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋ตามค่า

วิเคราะห์ดินและใบปาล์ม

1 ฐาน สนง.กษอ.

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง        

  เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน

1 ฐาน สนง.กษอ.

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแล/การเก็บเกี่ยว

ปาล์ม

1 ฐาน สนง.กษอ.

แผนการด าเนินงานของ  

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอมะนัง  จังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว

ภัณฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูปาล์มน  ามัน

1 ฐาน สนง.กษอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม

น  ามัน

1 เร่ือง สนง.กษอ.,พด., ชลประทาน,

ประมง,ปศุสัตว์

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.กษอ., พด., สวพ.8,

ชลประทาน

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สนง.กษ.

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

พด.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 5 ครั ง * * * * * หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 2 ครั ง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.
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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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 5 ครั ง หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 8 ครั ง หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.กษอ., พด., ประมง, ปศุ

สัตว,์ ชลประทาน, สวพ.8, 

ตรวจบญัชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

ครั ง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดินและ

ใบปาล์ม

1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา การผลิตและใช้ปุย๋หมัก/น  าหมัก

ชีวภาพ

1 / 50 ครั ง/ราย

 3) วิชา การดูแลรักษาสวนปาล์มน  ามัน 1 / 50 ครั ง/ราย

 4) วิชา การเก็บเกี่ยว/มาตรฐานทะลาย

ปาล์ม

1 / 50 ครั ง/ราย

 5) วิชา การใช้สารชีวภัณฑ์เพือ่ก าจัดศัตรู

ปาล์ม

1 / 50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

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

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

1 / 50 ครั ง/ราย *8

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

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

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

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

... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

...

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

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

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

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ละงู จังหวัด สตลู 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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 4 สนง.กษอ./ ศพก.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน 18 สนง.กษอ./ ศพก.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 1-30 สนง.กษอ./ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน 1 ฐาน พด./ ศพก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋ใช้เอง 1 ฐาน พด./ ศพก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.กษอ./ ศพก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูป 1 ฐาน ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าวพทัลุง/ 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรมเสริมรายได้ 1 ฐาน สนง. ปศุสัตว/์ ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดท าบัญชีและ

การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์

1 ฐาน สนง. สหกรณ์/ 

สนง. ตรวจบญัชีสหกรณ์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

1 ม.ค.-31 มี.ค.

1 ม.ค.-31 มี.ค.

1 ม.ค.-31 มี.ค.

1 ม.ค.-31 มี.ค.

1 ม.ค.-31 มี.ค.

1 ม.ค.-31 มี.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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ

ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพ

1 เร่ือง 1 เม.ย.-31 พ.ค. พด./ ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

พทัลุง/ สนง.กษอ./ ศพก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

1 เร่ือง 1-30 สนง.กษอ./ ศพก./ 

ชลประทาน/ ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าวพทัลุง 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลก าแพง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการ

ผลิตปาล์มน  ามัน

1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการ

ผลิตยางพารา

1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ

ละงู

1 ศูนย์ สนง.กษอ.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง 18 20 17 19 21 15 สนง.กษอ./ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 20 ครั ง สนง.กษอ./ ศพก.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.กษอ./ ศพก.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง 15 สนง.กษอ./ ศพก.
ทุกๆ วันที่ 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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง ศพก.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ศพก.

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 22 สนง. กษอ./ ปศุสัตว์

อ าเภอ/ ประมงอ าเภอ/ 

กษจ./ สหกรณ์/ ตรวจ

บญัชีสหกรณ์/ พด./ ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์้าวพทัลุง

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง ศพก.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ....

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ ..............

  4.5.4 อื่นๆ ....................

 4.6 คลินิกเกษตร - ครั ง
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 ครั ง/ราย 25 25 25 สนง.กษอ./ ปศุสัตว์

อ าเภอ/ ประมงอ าเภอ/

กษจ./ สหกรณ์จังหวดั/ 

ตรวจบญัชีสหกรณ์/ พด./

 ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าวพทัลุง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

หลักของ ศพก

 1/50 ครั ง/ราย สนง. กษอ./ พด./ ศูนย์

เมล็ดพนัธุข์้าวพทัลุง

 1) วิชา การเตรียมดิน

 2) วิชา การคัดเลือกและใช้เมล็ดพันธุดี์

 3) วิชา การดูแลและการจัดการในแปลงนา

 4) วิชา การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)  1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง
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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 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า

 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ./ สหกรณ์

จังหวดั/ ตรวจบญัชี

สหกรณ์จังหวดั

 1) วิชา การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์

 2) วิชา การจัดท าบัญชีสหกรณ์

5.2 การอบรมอื่นๆ (GAP ข้าวแบบกลุ่ม) 40 ราย 8, 22 7, 21 4, 18 สนง.กษจ.

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 100 ราย ศพก.

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

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

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