
ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ

1.1 วิเคราะหศักยภาพและจัดทําแผน 1 ครั้ง 5,000 / / / / / / / / / / / /

และแนวทางพัฒนา

1.2 พัฒนาฐานเรียนรู / / /

1.3 พัฒนาแปลงเรียนรู / / /

1.4 พัฒนาพื้นที่บริเวณศูนยและ / / /

โครงสรางพื้นฐาน

1.5 เชื่อมโยงศูนยเครือขาย / / /

2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง/10 ราย 6,000 / / /

2.1 ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่สงเสริม /

การเกษตรระดับอําเภอ

3. จัดงานวันถายทอดความรู ( Field day) 1 ครั้ง/200 ราย 20,000 /

3.1 จัดงานวันถายทอดความรูใหบริการ 4,900 / / / / / / / / / /

และขอมูลขาวสารแก ศพก.

4. จัดกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกร 4 ครั้ง/50 ราย 20,000 / / / /

ผูนํา 1 วัน

แผนปฏิบัติงาน ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ป 2560

หนวยงาน  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุโขทัย

ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม

ปริมาณงาน

(ไร/ครั้ง/ราย)

งบประมาณ

(บาท)
หมายเหตุ
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ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60

ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม

ปริมาณงาน

(ไร/ครั้ง/ราย)

งบประมาณ

(บาท)
หมายเหตุ

5. พัฒนา ศดปช.

-  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ 1 ครั้ง 13,000 /

ศดปช.

6. ถายทอดเทคโนโลยีการใชปุยเพื่อ

ลดตนทุนการผลิต

- จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัด 1 ครั้ง/20 ราย 8,000 /

การดินและปุย  

- จัดทําแปลงเรียนรูการใชปุยเพื่อ 1 แปลง 25,00 /

ลดตนทุนการผลิต

7. พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืช

ชุมชน(ศจช.)

- จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัด 2 ศจช. 12,000 /

การศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IMP)  แก

สมาชิก ศจช.

8. พัฒนาระบบติดตามพยากรณและ

เตือนการระบาดศัตรูพืช

- จัดทําแปลงสํารวจติดตามสถานการณ 2 ศจช./2 แปลง 600 /

ศัตรูพืช
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 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 *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. คกก. ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ดิน - ปุย 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เทคโนโลยีเพิ่ม

ประสิทธิภาพมันสําปะหลัง

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ระบบน้ําหยด 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตและใชสารชีว

ภัณฑเพื่อกําจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ..การลด

ตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง

1 เรื่อง สนง.เกษตร

อําเภอ,

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

3

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

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

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.วังลึก 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน........-................................. 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน...............-......... 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *15 สนง.เกษตรอําเภอ

,ศูนยวิจัยขาว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

2 ครั้ง มหาวิทยาลัย.........

  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)

1 / 50 ครั้ง/ราย 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

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

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การทําและใชน้ําสมควันไม 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

 ...........-....... 

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม

 .......-............... 

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

 6.3  งบศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรชัยนาท  

               ชื่อกิจกรรม ไถระเบิดดินดาน

อําเภอ, ศูนย

เครื่องจักรกล

ชัยนาท
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 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.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ม.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตปุยหมัก ปุยอินทรีย 1 ฐาน
20 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ/ไกพื้นเมือง 1 ฐาน 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 ฐาน 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตขาว

1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาว,  สนง.

เกษตรอําเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานีพัฒนา

ที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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ระยะเวลา

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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเครือขายบานกวาว 1 ศูนย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานกวาว 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง *23 *9 *6

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *1 สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานีพัฒนา

ที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน,

 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 ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

2 ครั้ง มหาวิทยาลัย.........

  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. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การตรวจวิเคราะหดินและการปรับปรุง

บํารุงดิน

1 / 50 ครั้ง/ราย *11 กรมพัฒนาที่ดิน,

สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย *15 กรมการขาว,

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 ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 3) วิชา การทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย *15 กรมพัฒนาที่ดิน,

สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การผลิตและใชสารชีวภัณฑเพื่อลดตนทุน

การผลิต

1 / 50 ครั้ง/ราย *4 สํานักงานเกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 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 ......................

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

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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 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 20 19 22

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ความรูเรื่องดิน 1 ฐาน 2

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน 9

    - ฐานเรียนรู เรื่อง สารชีวภัณฑ 1 ฐาน 12

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน 24

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องลดตนทุน

การผลิตขาว

1 เรื่อง 24

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

กิจกรรม ปริมาณ หนวย 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย เรื่องรูไรนาสวนผสม ตําบลปาแฝก 1 ศูนย 2

    - ศูนย เรื่องรูไรนาสวนผสม ตําบลกง 1 ศูนย 2

    - ศูนย เรื่องรูไรนาสวนผสม ตําบลบานใหมฯ 1 ศูนย 3

ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 13 8 5

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง            
 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง            
 4.3 Field Day 1 ครั้ง/ราย 
 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 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 1 ครั้ง 
5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4 ครั้ง/ราย 19 29 15 17

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการทําเกษตรอินทรีย 1 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการลดตนทุนการผลิต 1 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)            

เศษฐกิจพอเพียง

1 ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา  เกษตรทฤษฎีใหม 1 ครั้ง/ราย

 2) วิชา วิสาหกิจชุมชน 1 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

รวมดําเนินการ

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

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

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย 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 *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง คกก. ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง มะนาวบนตอมะขวิด 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง น้ําสมควันไม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ปุยชีวภาพสารชีวภัณฑ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ไกไขพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง สะเดาเงินหมื่นมะปราง

เงินแสน

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ..การลด

ตนทุนการผลิตมะนาว

1 เรื่อง สนง.เกษตร

อําเภอ,

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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ระยะเวลา

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

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 5 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ราวตนจันทร 1 ศูนย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน ต.บานซาน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.เกาะตาเลี้ยง 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยวิสาหกิจชุมชน ต.วังใหญ 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยปลูกผักไรดิน ต.เกาะตาเลี้ยง 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยฟารมไสเดือน ต.วังลึก 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยสวนพลู ต.คลองตาล 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 6 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 24 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 48 ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *15 สนง.เกษตรอําเภอ

,ศูนยวิจัยขาว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 4 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

4 ครั้ง วิทยาลัยการ

อาชีพศรีสําโรง

  4.5.1 วิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใ

หม

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

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

 2) วิชา การเตรียมตนตอมะขวิดและยอดพันธดี 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การทําและใชปุยชีวภาพสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การทําและใชน้ําสมควันไม 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

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  งบศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ

1 / 26 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร

อําเภอ, ศูนย

สงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ

การเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ
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ระยะเวลา

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

ดําเนินการ

 6.4 งบศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 1 / 50 ครั้ง/ราย
สนง.เกษตร

อําเภอ, 

ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการ

เกษตรสุโขทัย

23

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ.สวรรคโลก  จังหวัด..สุโขทัย.. 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.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 10-15 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 1-30

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตเมล็ดพันธุขาว. 1 ฐาน 1-15 ศูนยเมล็ดพันธุขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตสารชีวภัณฑ.... 1 ฐาน 1-15 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การตรวจวิเคราะหดิน.. 1 ฐาน 1-15 สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การทําปุยหมัก.. 1 ฐาน 1-15 สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หนวย 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..โรคและแมลงศัตรูขาว.. 1 ฐาน 1-15 สนง.เกษตรจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง..การลด

ตนทุนการผลิตขาว..

1 เรื่อง 1 พ.ค-60 ถึง 31ก.ค60 ศูนยเมล็ดพันธุขาว ,

 สน.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 1 ธ.ค59-31ม.ค 60 ศูนยเมล็ดพันธุขาว ,

 สน.เกษตรอําเภอ,

ประมง,ปศุสัตว,,

พัฒนาที่ดิน,

ชลประทาน,สหกรณ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย ..ขาวชุมชน.... 1 ศูนย 1ธ.ค59-31ม.ค60 ศูนยเมล็ดพันธุขาว

    - ศูนย ..จัดการศัตรูพืชชุมชน.. 1 ศูนย 1ธ.ค59-31ม.ค60 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย .ดินปุยชุมชน.. 1 ศูนย 1ธ.ค59-31ม.ค60 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย ..ผลิตเมล็ดพันธุพืชชุมชน.. 1 ศูนย 1ธ.ค59-31ม.ค60 สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 27 9 6

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 23 ศูนยเมล็ดพันธุขาว ,

 สน.เกษตรอําเภอ,

ประมง,ปศุสัตว,,

พัฒนาที่ดิน,

ชลประทาน,สหกรณ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 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
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4/200 ครั้ง/ราย 26 18 16 14 สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา..การผลิตเมล็ดพันธุขาว... 1/50 ครั้ง/ราย 26 ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2) วิชา..การผลิตสารชีวภัณฑ... 1/50 ครั้ง/ราย 14 สนง.เกษตรอําเภอ

3) วิชา..การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 1/50 ครั้ง/ราย 16 พัฒนาที่ดิน

4) วิชา..ปุยพืชสด 1/50 ครั้ง/ราย 18 พัฒนาที่ดิน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย 1พ.ค60-30ม.ิย60 สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

 1) วิชา..บัญชีตนทุนอาชีพ... 1/50 ครั้ง/ราย 1พ.ค60-30ม.ิย60 สนง.ตรวจบัญชีฯ

 2) วิชา.การใชน้ําอยางรูคุณคา.. 1/50 ครั้ง/ราย 1พ.ค60-30มิย60 ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

1) วิชา..จัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน

1/30 ครั้ง/ราย 27

2) วิชา..อบรมและฝกปฏิบัติ GAP แบบกลุม 3/40 ครั้ง/ราย 26-31 16-21 16-21 สนง.เกษตรอําเภอ

3) วิชา..จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดินและปุย 2/20 ครั้ง/ราย 24 24 สนง.เกษตรอําเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

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

รวมดําเนินการ

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 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.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 10-15 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 1-30

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตเมล็ดพันธุขาว. 1 ฐาน 1-15 ศูนยเมล็ดพันธุขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตสารชีวภัณฑ.... 1 ฐาน 1-15 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การตรวจวิเคราะหดิน.. 1 ฐาน 1-15 สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การทําปุยหมัก.. 1 ฐาน 1-15 สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หนวย 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..โรคและแมลงศัตรูขาว.. 1 ฐาน 1-15 สนง.เกษตรจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง..การลด

ตนทุนการผลิตขาว..

1 เรื่อง 1 พ.ค-60 ถึง 31ก.ค60 ศูนยเมล็ดพันธุขาว ,

 สน.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 1 ธ.ค59-31ม.ค 60 ศูนยเมล็ดพันธุขาว ,

 สน.เกษตรอําเภอ,

ประมง,ปศุสัตว,,

พัฒนาที่ดิน,

ชลประทาน,สหกรณ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย ..ขาวชุมชน.... 1 ศูนย 1ธ.ค59-31ม.ค60 ศูนยเมล็ดพันธุขาว

    - ศูนย ..จัดการศัตรูพืชชุมชน.. 1 ศูนย 1ธ.ค59-31ม.ค60 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย .ดินปุยชุมชน.. 1 ศูนย 1ธ.ค59-31ม.ค60 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย ..ผลิตเมล็ดพันธุพืชชุมชน.. 1 ศูนย 1ธ.ค59-31ม.ค60 สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 27 9 6

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 23 ศูนยเมล็ดพันธุขาว ,

 สน.เกษตรอําเภอ,

ประมง,ปศุสัตว,,

พัฒนาที่ดิน,

ชลประทาน,สหกรณ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 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
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4/200 ครั้ง/ราย 26 18 16 14 สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา..การผลิตเมล็ดพันธุขาว... 1/50 ครั้ง/ราย 26 ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2) วิชา..การผลิตสารชีวภัณฑ... 1/50 ครั้ง/ราย 14 สนง.เกษตรอําเภอ

3) วิชา..การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 1/50 ครั้ง/ราย 16 พัฒนาที่ดิน

4) วิชา..ปุยพืชสด 1/50 ครั้ง/ราย 18 พัฒนาที่ดิน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย 1พ.ค60-30ม.ิย60 สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)
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ระยะเวลา

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

รวมดําเนินการ

 1) วิชา..บัญชีตนทุนอาชีพ... 1/50 ครั้ง/ราย 1พ.ค60-30ม.ิย60 สนง.ตรวจบัญชีฯ

 2) วิชา.การใชน้ําอยางรูคุณคา.. 1/50 ครั้ง/ราย 1พ.ค60-30มิย60 ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

1) วิชา..จัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน

1/30 ครั้ง/ราย 27

2) วิชา..อบรมและฝกปฏิบัติ GAP แบบกลุม 3/40 ครั้ง/ราย 26-31 16-21 16-21 สนง.เกษตรอําเภอ

3) วิชา..จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดินและปุย 2/20 ครั้ง/ราย 24 24 สนง.เกษตรอําเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

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

รวมดําเนินการ

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   อําเภอศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย    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 สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง  1-30 สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่องการทําปุยหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 1 ฐาน สนง.กษอ.

เพื่อกําจัดศัตรูพืช สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่องการตรวจวิเคราะหดิน 1 ฐาน สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่องการเลี้ยงโคนม 1 ฐาน ปศุสัตว

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ลดตนทุน 1 เรื่อง สนง.กษอ.

การผลิตขาว

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.กษอ.,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

พัฒนาที่ดิน, ปศุสัตว, ประมง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย 21 10 สนง.กษอ.

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

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 14 15 5 สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 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 หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 7 สนง.กษอ.,ประมง,ปศุสัตว

พัฒนาที่ดิน,ชลประทาน

ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 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 ไมมี ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 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 หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน,การเตรียมเมล็ดพันธุดี  1/50 ครั้ง/

ราย

สนง.กษอ.

 2) วิชาการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ  1/50 ครั้ง/

ราย

สนง.กษอ.

 -การทําและใชสารชีวภัณฑ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั้ง/

ราย

สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/

ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ  1/50 ครั้ง/

ราย

อาสาสมัครบัญชี
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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) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา  1/50 ครั้ง/

ราย

ชลประทาน

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) ........................  

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 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 สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การตัดแตงกิ่ง ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุน ฐาน      1-13 ม.ค.     สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยหมัก ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูมะมวง ฐาน 1-27 อารักขาพืชจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องมะมวงระยะชิด เรื่อง 1-20 สนง.กษอ.

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 1-13 สนง.กษอ.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย ศจช. ตําบลน้ําขุม ศูนย 26 สนง.กษอ.

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

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

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 1 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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 28 9 7 สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ 1 ครั้ง อบต.น้ําขุม

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 1 ครั้ง 15

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 21 หนวยงานกระทรวงเกษตร

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 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 1 ครั้ง 23

1 ก.พ.-10 มี.ค.
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ระยะเวลา

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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4 ครั้ง/ราย 19 19 19 19

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การใชปุยอยางถูกตอง 60 ครั้ง/ราย 20 ศวพ 2

 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 ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

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

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

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

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

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

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