
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 5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการ

ดําเนินการ
1 แผน 10-15

สนง.เกษตรอําเภอ

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    1- ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยอินทรีย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    2- ฐานเรียนรู เรื่อง การการผลิตและใช

สารชีวภัณฑเพื่อกําจัดศัตรูพืช
1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ            

ศูนยอารักขาพืช

    3- ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตขาว

คุณภาพดี
1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ       

ศูนยวิจัยขาว  สถานีพัฒนาที่ดิน

    4- ฐานเรียนรู เรื่อง การใชเครื่องจักรกล

เกษตร
1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    5- ฐานเรียนรู เรื่อง การแปรรูปผลผลิต 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง         

 การลดตนทุนการผลิตขาว 1 เรื่อง

ศูนยวิจัยขาว,                    

นง.เกษตรอําเภอ, สถานีพัฒนา

ที่ดิน

แผนการดําเนินงานของ  

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําปงบประมาณ 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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก.

เรื่อง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง,   

ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

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

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง 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 วันที่ 8

สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง,   

ปศุสัตว, ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ทุกวันที่ 2 - 4 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 ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชา การทําและใชปุยอินทรีย 1 / 50 ครั้ง/ราย

 4) วิชา การทําและใชสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, ศูนย

อารักขาพืชฯชลประทาน, .....
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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 ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจ

พอเพียง
1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอําเภอ สนง.ปกษ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ

 องคกรเกษตรกร (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย บัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ครั้ง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ครั้ง/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 อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 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. สนง.เกษตรอําเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกผักหวานปา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง .............................. ฐาน

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

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยสงเสริมการเกษตรอินทรีย 1 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยกลุมเกษตรไมผลตําบลวังหิน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

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

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง

 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 สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย บูรณาการหนวย

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

2 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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/

ราย

50 50 50 บูรณาการหนวยงานในกระทรวง

เกษตรฯ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชาการผลิตมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออก 1/50 ครั้ง/ 50 สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการลดตนทุนการผลิตขาว 1/50 ครั้ง/

ราย

50 ศูนยวิจัยขาว

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/

ราย

50 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

 2) ถายทอดความรู เรื่อง การสหกรณ สนง.สหกรณจังหวัดฯ

 3) ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการพัฒนา สถานีพัฒนาที่ดิน

 4) ถายทอดความรูดานปศุสัตว สนง.ปศุสัตวจังหวัดฯ

 5) ถายทอดความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน สปก.

 6) ถายทอดความรูดานการประมง สนง.ประมงจังหวัดฯ
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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

 7) ถายทอดความรูเรื่องการชลประทาน สนง.ชลประทาน

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/

ราย

 1) วิชาการจัดทําบัญชี 1/50 ครั้ง/

ราย

50 สนง.ตรวจบัญชี

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา ครั้ง/

ราย

50 สนง.ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

 1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สนง.เกษตรจังหวัดฯ

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 อําเภอศรีเทพ   จังหวัดเพชรบูรณ 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 *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. สนง.เกษตรอําเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพาะกลา 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตฮอรโมนพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมัก 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง น้ําสมควันไม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการปลูก

ขาวอินทรีย

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลคลอง

กระจัง(ศูนยหลัก)

ศูนย

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองยาง

ทอย(ศูนยเครือขาย)

ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ม.5 ตําบลประดู

งาม

1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 3 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 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.3 Field Day 200 ครั้ง/ราย บูรณาการหนวยงาน

ในกระทรวงเกษตรฯ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง
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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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 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)

 1/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการปลูกขาวอินทรีย  1/50 ครั้ง/ราย กรมการขาว

 2) วิชา................................... ครั้ง/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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั้ง/ราย สนง.ป.กษ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการจัดทําบัญชี  4/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา  1/50 ครั้ง/ราย กรมชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ ครั้ง/ราย

5.2.1 อบรมการเลี้ยงไกไข  1/40 ครั้ง/ราย กรมปศุสัตว

5.2.2 อบรมหลักการดําเนินงานสหกรณ

การเกษตร

 1/30 ครั้ง/ราย สนง.สหกรณจังหวัด

5.2.3 อบรมการปรับปรุงบํารุงดิน  1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

5.2.4 อบรมการเลี้ยงปลา  1/30 ครั้ง/ราย กรมประมง

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ครั้ง/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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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

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

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

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ)

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

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

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

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

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหลมเกา    จังหวัดเพชรบูรณ    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  10-15 สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการ

ดําเนินการ

1 แผน 16-20 สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง  1-31 คณะกรรมการ  ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เทคนิคการจัดการฟารม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

       และการใชน้ําภายในฟารม ชลประทาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ไผเงินแสน 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เลี้ยงไกไขไรกลิ่น 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง แซนวิชหญาเลี้ยงปลาโต

เร็ว

1 ฐาน สนง.ประมง

20 ธ.ค.-20 ม.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ

20 ธ.ค.-20 ม.ค.

20 ธ.ค.-20 ม.ค.

20 ธ.ค.-20 ม.ค.

20 ธ.ค.-20 ม.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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ผัก-ไมผลเงินพันรายวัน 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

    - ฐานเรียนรู เรื่อง จดบัญชี  ปลดหนี้ 1 ฐาน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

       มีเงินลานใน  18  เดือน สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง.เกษตร

ทฤษฎีใหม

1 เรื่อง สนง.เกษตร,ประมง,ปศุสัตว,

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 3 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย ศพก. ตาดกลอย 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

    - ศูนย ศพก.นาเกาะ 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

    - ศูนย จัดการดินปุยชุมชนวัดศรีฐาน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

20 ธ.ค.-20 ม.ค.

20 ธ.ค.-20 ม.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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 4.3 Field Day 1/100 ครั้ง/ราย 15 หนวยงานกระทรวงเกษตรฯ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาล

ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน  GAP  1/50 ครั้ง/ราย กรมวิชาการเกษตร

 2) วิชา การผลิตและใชสารชีวภัณฑ  1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอหลมเกา

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

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

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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 1) วิชา  บัญชีตนทุนอาชีพ  1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชา  การใชน้ําอยางรูคุณคา  1/50 ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 480 ราย ธกส.

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 300 ราย ภาครัฐ,เอกชน,อปท. ฯลฯ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
   

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

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

.  -
   

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

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

.  -

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

  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

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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    1- ฐานเรียนรู เรื่อง เกษตรผสมผสาน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    2- ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกทุเรียนบน

พื้นที่สูง
1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    3- ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกกาแฟอารา

บิกา
1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ, ศูนยวิจัย

และพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ

 (เขาคอ), สถานีพัฒนาที่ดิน

    4- ฐานเรียนรู เรื่อง การแปรรูปกาแฟอา

ราบิกาเพื่อเพิ่มมูลคา
1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ, ศูนยวิจัย

และพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ

 (เขาคอ)

    5- ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการ

ผลิตพืช
1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ, ศูนยวิจัย

และพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ

 (เขาคอ)

แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําปงบประมาณ 2560

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง          

เกษตรผสมผสาน
1 เรื่อง

สนง.เกษตรอําเภอ, ศูนยวิจัย

และพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ

 (เขาคอ), สถานีพัฒนาที่ดิน

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

สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ

สัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานดงมะไฟ 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานซํามวง 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานหวยยางทอง 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

ทุกวันที่ 2 - 4 ของเดือน

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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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

 4.3 Field Day  1 /200 ครั้ง/ราย วันที่ 14

สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยและ

พัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ 

(เขาคอ), สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, ชลประทาน, 

ฯลฯ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาล

ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

บูรณาการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา เกษตรผสมผสาน 1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอําเภอ, ศูนยวิจัย

และพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ

 (  )  ส ี ั ี่ ิ  
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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) วิชา การปลูกทุเรียนบนพื้นที่สูง 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชา การปลูกกาแฟอาราบิกา 1 / 50 ครั้ง/ราย

 4) วิชา การแปรรูปกาแฟอาราบิกาเพื่อเพิ่ม

มูลคา
1 / 50 ครั้ง/ราย

 5) วิชา การลดตนทุนการผลิตพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร (ระบุวิชา)

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

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ครั้ง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ครั้ง/ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ........

 

 (เขาคอ), สถานพฒนาทดน, 

ศูนยอารักขาพืชฯ, ชลประทาน,

 .....
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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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ........

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ   เขาคอ   จังหวัด   เพชรบูรณ   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 25-28 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 2-4 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 1-31

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตขาวปลอดภัย 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตสตรอเบอรี่3ลด 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการดินและปุย 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืช

โดยชีววิธี

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตมะระหวาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงโคเนื้อ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การผลิต

สตรอเบอรี่3ลด

1 เรื่อง สนง.อําเภอ,

เกษตรกรตนแบบ

20 ธ.ค.-31 ม.ค.

20 ธ.ค.-31 ม.ค.

20 ธ.ค.-31 ม.ค.

20 ธ.ค.-31 ม.ค.

20 ธ.ค.-31 ม.ค.

20 ธ.ค.-31 ม.ค.

20 ธ.ค.-31 ม.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

20 ธ.ค.-31 ม.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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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

ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ตรวจ

บัญชีสหกรณ, ปศุ

สัตว
 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสะเดาะพง 1 ศูนย 1-31 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองแมนา 1 ศูนย 1-31 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนหนองแมนา 1 ศูนย 1-31 1-30 สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง

 3.2 การประชาสัมพันธ 4 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

20 ธ.ค.-31 ม.ค.

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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.3 Field Day 1/100 ครั้ง/ราย วันที่ 8 สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, บัญชี

สหกรณ, ปศุสัตว, 

กรมวิชาการเกษร

 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

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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิ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)

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

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

 3) วิชา การผลิตสตรอเบอรี่3ลด 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

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

ปศุสัตว, กรม

วิชาการเกษร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1/50 ครั้ง/ราย บัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1/50 ครั้ง/ราย กรมชลประทาน

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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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

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

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 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 1-4 สนง.เกษตรอําเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 8-11 สนง.เกษตรอําเภอ/สนง.เกษตรจังหวัด

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 1-30 สนง.เกษตรอําเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว

1 ฐาน 10-30 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู เรื่องการปลูกพืชผัก 1 ฐาน 10-30 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการปลูกมะละกอ 1 ฐาน 10-30 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการเลี้ยงปลากินพืช 1 ฐาน 10-30 สนง.เกษตรจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการลด

ตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

1 เรื่อง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร/ สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 6 เรื่อง สถานีพัฒนาที่ดิน/สนง.ปศุสัตวจังหวัด/ประมงจังหวัด

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรุพืชชุมชน 1 ศูนย 1-15 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน 1 ศูนย 1-15 ศุนยเมล็ดพันธุขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 1-15 สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง √ √ √ สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 2 ครั้ง √ √ สนง.เกษตรอําเภอ

 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 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย √ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร/ สนง.เกษตรอําเภอ/ประมง

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร/ สนง.เกษตรอําเภอ/ประมง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

1 ครั้ง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

  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)

3/50 ครั้ง/ราย √ √ √ สนง.เกษตรอําเภอ/พัฒนาที่ดิน/ปศุสัตว/ประมง/        

ศูนยวิจัยและพัฒนาที่ดิน
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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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตและการใชปุยอินทรีย 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา บัญชีครัวเรือนและอาชีพ 1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีจังหวัด

 2) วิชา การบริหารจัดการน้ํา 1/50 ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย ปศุสัตว

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 1/50 ราย สนง.เกษตรอําเภอ

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)  กรมการ

ปกครอง ชื่อกิจกรรม  สรางถังเก็บน้ําเพื่อใชใน

ระบบปลูกพืชของศุนยเรียนรูฯ

1 แทง ที่วาการอําเภอชนแดน
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ  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 18-21 สนง.กษอ.วช

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 24-28 สนง.กษอ.วช

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตเชื้อราเขียว ราขาว 1 ฐาน 20 พ.ย-30 ธ.ค สนง.กษอ.วช

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยอินทรีย 1 ฐาน 20 พ.ย-30 ธ.ค สถานีพัฒนาทีดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกพืชปลอดภัย 1 ฐาน 20 พ.ย-30 ธ.ค สนง.กษอ.วช

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน 20 พ.ย-30 ธ.ค สนง.กษอ.วช

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ปลูกขาวลด

ตนทุน

เรื่อง

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

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

ศนูยว์จัิยขา้ว,สนง.กษอ.วช 
สนง.พฒันาทีด่นิ 

ศนูยว์จัิยขา้ว,สนง.กษอ.วช 
สนง.พัฒนาทีด่นิ,ประมง,ปศุ
สตัว ์

สนง กษอ วช  
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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

    - ศูนยจัดแปลงการเรียนรูดานการจัดการดิน

และปุย

1 ศูนย

    - ศูนย แปลงเรียนรูการใชปุยเพื่อลดตนทุน 1 ศูนย

    - ศูนย สงเสริมใชปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 1 ศูนย สนง.กษอ.วช

    - ศูนย การใชสารเคมีถูกตองและปลอดภัย 1 ศูนย สนง.กษอ.วช

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั้ง * * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.กษอ.วช

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง สนง.กษอ.วช

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.กษอ.วช

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 1 ครั้ง สนง.กษอ.วช

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย *15

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง สนง.กษอ.วช

สนง.กษอ.วช, 
สนง.กษจ.พช 
 

สนง.กษอ.วช, 
สนง.กษจ.พช 
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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

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

2 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. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการจัดการศัตรูมันสําปะหลัง 1/50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการจัดการศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน 1/50 ครั้ง/ราย

ร.ร.โคกปรง,  
มหาวทิยาลยัราชภัฎ
เพชรบรูณ์ 

สนง.กษอ.วช, 
สนง.กษจ.พช 

สนง.กษอ.วช, 
สนง.กษจ.พช 
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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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) การผลิตปุยอินทรีย 1/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ
4/200

ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา
1/50

ครั้ง/ราย สนง.กษอ.วช

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม การผลิตพืช

ทดแทนนาปรับ

สนง.กษอ.วช

สนง.กษอ.วช, 
พัฒนาทีด่นิ 
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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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม เศรษฐกิจ

พอเพียง

อบต.โคกปรง, สนง.กษอ.วช

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) กรมสงเสริม

การเกษตร  ชื่อกิจกรรม โรงเพาะเห็ด
50,000

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร 
สนง.กษอ.วช 
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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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 3-6 สนง.เกษตร

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

6-12

สนง.เกษตร

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตและใชสารชีว

ภัณฑเพื่อกําจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตร

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชเมล็ดพันธุดี 1 ฐาน ศูนยวิจัยขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเตรียมดิน 1 ฐาน พัฒนาที่ดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช

เรื่อง สนง.เกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

25 พ.ย - 30 ธ.ค

5 ม.ค - 28 ก.พ

5 ม.ค - 28 ก.พ

แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
ระยะเวลา หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
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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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ระยะเวลา หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตร

    - ศูนย ขาวชุมชน 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนย จัดการดิน + ปุยชุมชน 1 ศูนย พัฒนาที่ดิน

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตร

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตร

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.เกษตร

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.เกษตร

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย * 20

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง สนง.เกษตร
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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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ระยะเวลา หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

3 ครั้ง สนง.เกษตร

  4.5.1 วิจัยรวมกับศูนยวิจัยขาว ศูนยวิจัยขาว

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับศูนยวิจัยขาว ศูนยวิจัยขาว

  4.5.3 ฝกงานของศูนยวิจัยขาว ศูนยวิจัยขาว

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง * 20

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/20 ครั้ง/ราย * 15

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร

 2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุดี 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร
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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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ระยะเวลา หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) การทําและ

ใชน้ําหมักชีวภาพ

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชาการปลูกพืชใชน้ํานอย 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร

 2) วิชาการปลูกพืชตระกูลถั่ว 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 1/50 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด 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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ระยะเวลา หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

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

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

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

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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 1-10 สนง.เกษตร

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

15-20

สนง.เกษตร

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกมะมวง 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การตัดแตงกิ่ง 1 ฐาน สนง.เกษตร

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชปุยและสารเคมี 1 ฐาน ศูนยวิจัยขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง โรคแมลงและการ

ปองกันกําจัด

1 ฐาน สนง.เกษตร

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง

1 เรื่อง สนง.เกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

25 พ.ย - 30 ธ.ค

5 ม.ค - 28 ก.พ

5 ม.ค - 28 ก.พ

แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองไผ  จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําปงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
ระยะเวลา หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ระยะเวลา หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตร

    - ศูนย จัดการดิน + ปุยชุมชน 1 ศูนย พัฒนาที่ดิน

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตร

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตร

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.เกษตร

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.เกษตร

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย * 6

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง สนง.เกษตร
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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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ระยะเวลา หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

3 ครั้ง สนง.เกษตร

  4.5.1 .........................................

  4.5.2 ...........................................

  4.5.3 ..................................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง * 6

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/20 ครั้ง/ราย * 15

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชาการการปลูกแลการตัดแตงกิ่ง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร

 2) วิชาการโรคและแมลงและการปองกันกจัด 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร
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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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ระยะเวลา หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ผลิตมะมวง

ปลอดภัยมาตรฐาน  GAP

1/50 ครั้ง/ราย กรมวิชาการเกษตร

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชาการบัญชีตนทุนอาชีพ 1/50 ครั้ง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการการใชน้ําอยางรูคุณคา 1/50 ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 1/50 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น 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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ระยะเวลา หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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

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

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ...เมืองเพชรบูรณ.....จังหวัด...เพชรบูรณ.... 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 พ.ย.-14 สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 18-21 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง  7-30 คณะกรรมการศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมักและ     

     น้ําหมักชีวภาพ

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกหญาในนาขาว 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตอาหารปลา 1 ฐาน สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําบัญชีฟารม 1 ฐาน สนง.ตรวจบัญชีฯ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผสมปุยใชเอง 1 ฐาน กรมวิชาการ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิต 

      มะขามหวาน

1 ฐาน สนง.กษอ.

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การ 1 เรื่อง หนวยงานกระทรวง

      พัฒนาคุณภาพมะขามหวาน กระทรวงเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 5 เรื่อง หนวยงานกระทรวง

กระทรวงเกษตร

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย สนง.กษอ.

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.กษอ.

    - ศูนยขาวชุมชน 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาว

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ครั้ง 28 15 20 คณะกรรมการศพก.

 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 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 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 25 หนวยงานกระทรวง

กระทรวงเกษตร

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

2 ครั้ง หนวยงานกระทรวง    

  4.5.1 วิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ 1 เรื่อง ม.ราชภัฎเพชรบูรณ

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

  4.5.3 ฝกงานของ

   4.5.4 อื่นๆ

  4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง สนง.กษ.

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาล

ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.,ศพก.
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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 และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการปลูกหญาในนาขาว  1/50 ครั้ง/ราย สนง.ปศุสัตว

 2) วิชาการผลิตอาหารปลา  1/50 ครั้ง/ราย สนง.ประมง

 3) วิชาการผสมปุยใชเอง  1/50 ครั้ง/ราย กรมวิชาการ

 4) วิชาการลดตนทุนการผลิตมะขามหวาน  1/50 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั้ง/ราย เกษตรและสหกรณ

 2) วิชาการทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ  1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1) วิชาการทําบัญชีฟารม  1/50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีฯ

2) วิชาการบริหารจัดการน้ํา  1/50 ครั้ง/ราย ชลประทานจังหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ครั้ง/ราย

1)  วิชาการแปรรูปมะขามหวาน  1/50 ครั้ง/ราย ประธาน ศพก.
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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)  วิชา  1/50 ครั้ง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

1)  วิชาการเลี้ยงใสเดือนดิน  1/50 ครั้ง/ราย วิทยากรเกษตรกร

2)  วิชาการเพาะเห็ดฟางในตะกรา  1/50 ครั้ง/ราย วิทยากรเกษตรกร

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน        

   ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

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

  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ  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 18-21 สนง.กษอ.วช

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 24-28 สนง.กษอ.วช

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตเชื้อราเขียว ราขาว 1 ฐาน 20 พ.ย-30 ธ.ค สนง.กษอ.วช

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยอินทรีย 1 ฐาน 20 พ.ย-30 ธ.ค สถานีพัฒนาทีดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกพืชปลอดภัย 1 ฐาน 20 พ.ย-30 ธ.ค สนง.กษอ.วช

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน 20 พ.ย-30 ธ.ค สนง.กษอ.วช

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ปลูกขาวลด

ตนทุน

เรื่อง

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

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

ศนูยว์จัิยขา้ว,สนง.กษอ.วช 
สนง.พฒันาทีด่นิ 

ศนูยว์จัิยขา้ว,สนง.กษอ.วช 
สนง.พัฒนาทีด่นิ,ประมง,ปศุ
สตัว ์

สนง กษอ วช  
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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

    - ศูนยจัดแปลงการเรียนรูดานการจัดการดิน

และปุย

1 ศูนย

    - ศูนย แปลงเรียนรูการใชปุยเพื่อลดตนทุน 1 ศูนย

    - ศูนย สงเสริมใชปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 1 ศูนย สนง.กษอ.วช

    - ศูนย การใชสารเคมีถูกตองกและปลอดภัย 1 ศูนย สนง.กษอ.วช

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั้ง * * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.กษอ.วช

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง สนง.กษอ.วช

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.กษอ.วช

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 1 ครั้ง สนง.กษอ.วช

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย *15

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง สนง.กษอ.วช

สนง.กษอ.วช, 
สนง.กษจ.พช 
 

สนง.กษอ.วช, 
สนง.กษจ.พช 
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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

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

2 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. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการจัดการศัตรูมันสําปะหลัง 1/50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการจัดการศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสาน 1/50 ครั้ง/ราย

ร.ร.โคกปรง,  
มหาวทิยาลยัราชภัฎ
เพชรบรูณ์ 

สนง.กษอ.วช, 
สนง.กษจ.พช 

สนง.กษอ.วช, 
สนง.กษจ.พช 
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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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) การผลิตปุยอินทรีย 1/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ
4/200

ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา
1/50

ครั้ง/ราย สนง.กษอ.วช

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม การผลิตพืช

ทดแทนนาปรับ

สนง.กษอ.วช

สนง.กษอ.วช, 
พัฒนาทีด่นิ 
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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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม เศรษฐกิจ

พอเพียง

อบต.โคกปรง, สนง.กษอ.วช

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) กรมสงเสริม

การเกษตร  ชื่อกิจกรรม โรงเพาะเห็ด
50,000

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร 
สนง.กษอ.วช 
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