1

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ.....ท่าคันโท..........จังหวัด..กาฬสินธุ์..... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ปริมาณ

ระยะเวลา

หน่วย
ต.ค.-59

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การอารักขาพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาเกษตรผสมผสาน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มผลผลิตอ้อย
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุน
การผลิตอ้อยและมันสาปะหลัง
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์ ข้าวชุมชน
- ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์ .........................................
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

1
1

ศูนย์

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน

แผน

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

ม.ค.-60

ก.พ.-60

1-5
5-10
10 พ.ย.-30 ธ.ค.59
25 พ.ย.-30ธ.ค.59

ฐาน

25 พ.ย.-30ธ.ค.59

ฐาน

25 พ.ย.-30ธ.ค.59

ฐาน

25 พ.ย.-30ธ.ค.59

มี.ค.-60

เม.ย.-60

พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

1.สถานีพัฒนาที่ดิน
2.ศูนย์วจิ ัยและพัฒนา
การเกษตร
3.ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว
4.สานักงานประมง
5.สานักงานปศุสัตว์
6.สปก.
7.สนง.สหกรณ์จังหวัด
8.สนง.เกษตรและ

เรื่อง

4

เรื่อง

1
1
1

ศูนย์

25 พย.-30 ธค.59

ศูนย์

25 พย.-30 ธค.59

ศูนย์

25 พย.-30 ธค.59

สหกรณ์
9.สนง.สาธารณสุข
10.สนง.ตรวจบัญชีฯ
11.บ.ไทยวา จากัด
12.บ.โรงงานนาตาล
กุมภวาปี จากัด

ศูนย์

3
10

ครัง
ครัง

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559

2

กิจกรรม

ปริมาณ

ระยะเวลา

หน่วย
ต.ค.-59

3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

12
1

ครัง

100
100
1/200
0
2

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง/ราย

1

ครัง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง

โรงงานนาตาล/สนงเกษตร

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง

โรงงานนาตาล/สนงเกษตร
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กิจกรรม

ปริมาณ

ระยะเวลา

หน่วย
ต.ค.-59

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50

ครัง/ราย

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

ครัง/ราย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวชิ า)
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยสั่งตัด
3) วิชา การเพิ่มผลผลิตพืช
4) วิชา การทาและใช้สารไตรโคเดอร์มา
5) วิชา โรคแมลงศัตรูพืช
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชา การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
2) วิชา การจัดทาบัญชีครัวเรือน
5.2 การอบรมอื่นๆ อบรม ศจช
5.3 การอบรมอื่นๆ อบรม ศดปช

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

1/50

ครัง/ราย
ครัง/ราย

1/50
1/50
3/90
3/60

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย
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กิจกรรม

ปริมาณ

ระยะเวลา

หน่วย
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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตร อาเภอ..นามน...จังหวัดกาฬสิ นธุ์... ประจาปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนิ นการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรี ยนรู ้
2.2 การปรับปรุ งฐานเรี ยนรู ้
- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การทานาหยอด....

ระยะเวลา

ปริ มาณ

หน่ วย

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
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
1

ศูนย์
แผน

*1-5
*5-10

1

หลัง

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง การไถกลบตอฟางและ
การใช้พืชปุ๋ ยสด
2.3 การปรับปรุ งแปลงเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1

ศูนย์วิจยั ข้าว,
สถานี พฒั นา
ที่ดิน, ประมง,
ปศุสตั ว์
สนง.เกษตรอาเภอ

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1

ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพฒั นาที่ดิน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

เรื่ อง

ศูนย์วิจยั ข้าว,
สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริ มาณ

2.4 การปรับปรุ ง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2.5 พัฒนาศูนย์เครื อข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนตาบลสงเปลือย
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลสงเปลือย
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชนตาบลสงเปลือย
- ศูนย์ .........................................
3. การบริ หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุ ปผลการดาเนิ นงาน

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
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

เรื่ อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วิจยั ข้าว,
สถานี พฒั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วิจยั ข้าว

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

๑๑

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
1

ระยะเวลา

หน่ วย

*

*
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม
4. การให้บริ การของ ศพก.
4.1 การให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริ การด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่ องร้ องเรี ยน
4.5 ร่ วมดาเนิ นการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึ กงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่ วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่ วมกับ.................
4.5.3 ฝึ กงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริ มาณ

หน่ วย

1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

๕
2

ครั้ง
ครั้ง

ระยะเวลา

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
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

*15

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วิจยั ข้าว,
สถานี พฒั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์,
ชลประทาน, .....

มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

ครั้ง

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริ มาณ

หน่ วย

1 / 50

ครั้ง/ราย

1) วิชา การเตรี ยมดิน
2) วิชา การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้น้ าส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริ ม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู ้ คุณค่า
(ระบุวิชา)

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู ้ คุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนื อจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็ นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสู ตร
และแผนการเรี ยนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรี ยนเกษตรกร)

ระยะเวลา

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
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

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

ปริ มาณ

หน่ วย

ระยะเวลา

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
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

.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศู นย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตร อาเภอคาม่ วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ประจาปี งบประมาณ2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้ างศาลาเรี ยนรู ้
2.2 การปรับปรุ งฐานเรี ยนรู้
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า...
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การจัดการดินและปุ๋ ย...

ปริมาณ หน่ วย
1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1

ฐาน
ฐาน

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

1

- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง .การลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

1
1

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ฐาน
ฐาน
ฐาน

26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

มี.ค.-60

เม.ย.-60

พ.ค.-60

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒั นาที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ,
โรงงานน้ าตาล
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.3 การปรับปรุ งแปลงเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การจัดการ
แปลงอ้อย......

1

เรื่ อง

2.4 การปรับปรุ ง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

3

เรื่ อง

2.5 พัฒนาศูนย์เครื อข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนตาบลโพน

ก.พ.-60

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การอารักขาพืช....
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ....การใช้เครื่ องจักรกล
การเกษตร..

ม.ค.-60

สนง.เกษตรอาเภอ

*1-5
*5-10

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การจัดทาแปลงอ้อยพันธุดี

ธ.ค.-59

หน่ วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
,สถานีพฒั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ,,
สถานีพฒั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชนตาบลเนินยาง
- ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงตาบลนาบอน
3. การบริ หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
4. การให้บริ การของ ศพก.
4.1 การให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริ การด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่ องร้องเรี ยน
4.5 ร่ วมดาเนิ นการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึ กงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่ วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่ วมกับ.................
4.5.3 ฝึ กงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตรและ
แผนการเรี ยนรู ้ ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรี ยนเกษตรกร)

ปริมาณ หน่ วย
1
1

ศูนย์
ศูนย์

6
6
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
ครั้ง
30
ครั้ง
1 /200 ครั้ง/ราย

6
2

ครั้ง
ครั้ง

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

หน่ วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

1

1

1

1

1

1

คณะกรรมการ ศพก.
คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

*15

สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์,
ชลประทาน, .....

มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

ครั้ง
1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่ วย

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

หน่ วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

5.1.1 หลักสู ตรหลัก (เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา การเตรี ยมดินการจัดการดิน
2) วิชา การเตรี ยมพันธุ์ออ้ ยพันธ์ดี
3) วิชา การอารักขาพืช
5.1.2 หลักสู ตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสู ตรเสริ ม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

1) วิชาบัญชี ตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู ้ คุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็ นทางการ

1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย
30
ราย
30
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ครู บญั ชีอาสา
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559

13

กิจกรรม

ปริมาณ หน่ วย

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

หน่ วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่ อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่ อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ.....หนองกุงศรี..........จังหวัด..กาฬสินธุ์..... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ปริมาณ

ระยะเวลา

หน่วย
ต.ค.-59

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การอารักขาพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพาะเห็ด
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การทาเกษตร
ผสมผสาน
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์ ข้าวชุมชน
- ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน

1
1

ศูนย์

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน

แผน

ฐาน
ฐาน

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

1-5
5-10
10 พ.ย.-30 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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

1.สถานีพัฒนาที่ดิน
2.ศูนย์วจิ ัยและพัฒนา
การเกษตร
3.ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว
4.สานักงานประมง
5.สานักงานปศุสัตว์
6.สปก.
8.สนง.เกษตรและ

เรื่อง

4

เรื่อง

1
1
1

ศูนย์

สหกรณ์
9.สนง.สาธารณสุข
10.สนง.ตรวจบัญชีฯ
11.บ.ไทยวา จากัด

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม

ปริมาณ

ระยะเวลา

หน่วย
ต.ค.-59

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

6
10
12
1
100
100
1/200

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง
ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง,
ปศุสตั ว์, ชลประทาน, .....

0
2

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

1

ครัง
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กิจกรรม

ปริมาณ

ระยะเวลา

หน่วย
ต.ค.-59

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50

ครัง/ราย

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

ครัง/ราย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวชิ า)
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยสั่งตัด
3) วิชา การเพิ่มผลผลิตพืช
4) วิชา การทาและใช้สารไตรโคเดอร์มา
5) วิชา โรคแมลงศัตรูพืช
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชา การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
2) วิชา การจัดทาบัญชีครัวเรือน
5.2 การอบรมอื่นๆ อบรม ศจช
5.3 การอบรมอื่นๆ อบรม ศดปช

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

1/50

ครัง/ราย
ครัง/ราย

1/50
1/50
3/90
3/60

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย
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กิจกรรม

ปริมาณ

ระยะเวลา

หน่วย
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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ......ห้วยผึง้ ...............จังหวัด..................... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุย๋ หมัก....
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลียงหมูหลุม.......
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลียงปลาในนาข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพืช..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว......

หน่วย

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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
1

ศูนย์
แผน

*5-10
*15-20

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
30 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาทีด่ ิน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน.นิคมห้วยผึง.

ระยะเวลา

ปริมาณ

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน

เรื่อง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์

14ธ.ค.- 22 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์
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กิจกรรม
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลนิคมห้วยผึง.
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนนิคมห้วยผึง
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาเภอห้วยผึง
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ

หน่วย

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

1 /200

ครัง
ครัง
ครัง/ราย

2

ครัง
ครัง

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วจิ ัยข้าว

14 ธ.ค.- 22 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

15 ธ.ค.- 22 ธ.ค.

*

*

*
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

*16

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

อบต.นิคมห้วยผึง

4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ อบรมเกษตรกรเศรษฐิกจิ พอเพียง
4.6 คลินิกเกษตร

1

ครัง

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

* 16
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ปริมาณ

หน่วย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าว)

1 / 50

ครัง/ราย

1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้นาส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (การเพิม่ ผลผลิตข้าว)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................

อบต.นิคมห้วยผึง

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุย๋ หมัก /นาหมัก
ชีวภาพ...
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลียงเป็ดไข่ .......
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลียงปลาในบ่อ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพชื ..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

*1-5
*5-10

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 หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดนิ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดนิ

4

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัย
ข้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน..ตาบลโนนนาจาน
- ศูนย์ขา้ วชุมชน..บ้านจาน หมู่ 1 ตาบลโนน
นาจาน.....
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน..ตาบลโนนนาจาน
- ศูนย์ ............-.............................

ธ.ค.-59

1
1

ศูนย์
ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ศูนย์
ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ หน่วย
12
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12
ครัง
12
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
3
ครัง
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ .................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
ครัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
3 / 50 ครัง/ราย
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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 หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*15

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัย
ข้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

มหาวิทยาลัย.........

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ

1 / 50 ครัง/ราย
1 / 50 ครัง/ราย
1 / 50 ครัง/ราย

ศูนย์ขา้ วฯ
สนง.เกษตรอาเภอ
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ปริมาณ หน่วย

4) วิชา การทาและใช้เชือราไตรโครเดอร์และบิว
เวอร์เรีย
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)

1 / 50 ครัง/ราย

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 หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สถานีพัฒนาที่ดนิ

1 / 50 ครัง/ราย
1 / 50 ครัง/ราย
ครัง/ราย

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
1 / 50 ครัง/ราย
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า .
1 / 50 ครัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
ราย
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
ราย
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก .(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ตรวจบัญชีและสหกรณ์
ชลประทานจังหวัด
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ ร่องคา จังหวัด กาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเก็บตัวอย่างดินเพือ่
วิเคราะห์ธาตุอาหารใส่ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปและการตลาด
(ข้าว,อาหารสัตว์)
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลียงปลา,การเลียงกบ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพือ่ กาจัดศัตรูพชื
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การผลิตข้าว
คุณภาพและการจัดทาแปลงเมล็ดพันธุ์

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

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

*1-5
*5-10

ก.ย.-60

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดนิ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

1
1

ฐาน
ฐาน

1

เรื่อง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว,
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดนิ

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง,
ปศุสัตว์

สนง.เกษตรอาเภอ ปศุสตั ว์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลสามัคคี
- ศูนย์ขา้ วชุมชนสามัคคีชาวนา
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนตาบลสามัคคี
- ศูนย์ .........................................
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

ส.ค.-60

หน่วยงานที่รว่ ม
ดาเนินการ

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3

ครัง
ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

*

*

*
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กิจกรรม
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับเกษตรศาสตร์

ปริมาณ หน่วย
12
1

ครัง
ครัง

ครัง
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

2

ครัง
ครัง

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

หน่วยงานที่รว่ ม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*15

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง,
ปศุสัตว์, ชลประทาน, .....

มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์

4.5.3 ฝึกงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ระยะเวลา
ต.ค.-59

ครัง
1 / 50 ครัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้นาส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ทฤษฎีใหม่)

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

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

หน่วยงานที่รว่ ม
ดาเนินการ

1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
1 / 50 ครัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร 1 / 50 ครัง/ราย
เกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า .
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก .(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................

1 / 50 ครัง/ราย
1 / 50 ครัง/ราย
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แผนดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ ดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินงาน
2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 ปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้เรื่อง พันธุ์มันสาปะหลัง
- ฐานเรียนรู้เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้เรื่อง ระบบนา
- ฐานเรียนรู้เรื่อง การควบคุมศัตรูมันสาปะหลัง
2.3 การจัดทาแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุน
การผลิตมันสาปะหลัง
2.4 การปรับปรุงข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลดงพยุง
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลดงพยุง
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลดงพยุง
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

13 - 16

สนง.เกษตรอาเภอ

13 - 16

สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

15 พ.ย.-30 ธ.ค.

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
จุด

สนง.เกษตรอาเภอ

4

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ

6

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

6
1

ระยะเวลา
หน่วยงานที่
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 ร่วมดาเนินการ

ศูนย์วจิ ัยฯ
สถานีพฒ
ั นาที่ดิน
ศูนย์บาดาลฯ
สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์วิจัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

*

*

*

*
รายงาน 2 เดือน/ครัง

*

*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field day

6
ครัง
10
ครัง
1/200 ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ัยฯ
สถานีพฒ
ั นาที่ดิน
.....

4.4 การแก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน

10

ครัง
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุย๋ หมัก ....
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงสุกร การเลี้ยง
ไก่พนื้ บ้าน การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงวัว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงปลาในนาข้าว,
การเลี้ยงปลาในบ่อซีเม็นต์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การปลูกผักปลอด
สารเคมี (การปลูกผักกางมุ้ง)
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพืช..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

10.- 30 ธ.ค.

1
1

ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*1-5
*5-10

คณะกรรมการ ศพก.
สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.ประมงจังหวัด

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.เกษตรอาเภอ

ฐาน
26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.เกษตรอาเภอ

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

2

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559

32

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลหมูมน่
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลหมูมน่
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชนตาบลหมูมน่
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาบลหมูมน่
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

6
6
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
30
1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

6
2

ครั้ง
ครั้ง

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

* คณะกรรมการ ศพก.
* คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*15

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์, ชลประทาน,
.....

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
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33

กิจกรรม
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ครั้ง
1 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50
30
30

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

ครูบัญชีอาสา
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้น้าส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุย๋ หมัก ....
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงปศุสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้ปยุ๋ ตามค่า
วิเคราะห์ดนิ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การใช้ปบุ๋ พืชสด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาน้าหมักชีวภาพ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตอ้อย......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ์

1
1
1

ฐาน
ฐาน
เรื่อง

สถานีพัฒนาที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดิน
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ์,
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดิน

2

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
,สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์

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
1-10 พย.
10-20 พย.

10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์ข้าวชุมชน
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน
- ศูนย์เรียนปราชณ์ชุมชน

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

1- 30 ธ.ค.
1- 30 ธ.ค.
1- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
คณะกรรมการ ศพก.

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

1- 30 ธ.ค.
ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559

36

กิจกรรม
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน

ปริมาณ

หน่วย

6
6
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
30
1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

6

ครั้ง

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

*

*

*
ทุกวันที่ 10 ของเดือน
ทุกวันที่ 20 ของเดือน

*15

*

*

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

* คณะกรรมการ ศพก.
คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ์,
ประมง, ปศุสตั ว์,
ชลประทาน, .....
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ์,
ประมง, ปศุสตั ว์,
ชลประทาน, .....

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
4.6 คลินิกเกษตร

ครั้ง
ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50

ครั้ง/ราย

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

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา อ้อยและการบารุงรักษาอ้อย
2) วิชา เครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับอ้อย
3) วิชา โรคและแมลงศัตรูออ้ ย
4) วิชา การใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่าและการ
จัดการน้าในไร่ออ้ ย
5) เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการจัดการอ้อย

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)
1) วิชาการใช้ปยุ๋ ลดต้นทุน
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
- หมอดินอาสา
- การเลี้ยงจิงหรีด

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

ศวพ.กาฬสินธุ์
ชลประทาน

30
30

ราย
ราย

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

สถานีพัฒนาทีด่ นิ ,
ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพขอนแก่น

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุย๋ หมัก /ปุย๋ พืช
สด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงสุกรป่าอย่าง
ประหยัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรู่พืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..เครื่องหยอดข้าวเพือ่
ลดต้นทุนการผลิต
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเพาะเห็ดฟางหลังนา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*1-5
*5-10
10.- 30 ธ.ค.

คณะกรรมการ ศพก.
สถานีพัฒนาที่ดิน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.ประมงจังหวัด

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.เกษตรอาเภอ

ฐาน
26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.เกษตรอาเภอ

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลโนนน้า
เกลี้ยง
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลโนนน้าเกลี้ยง
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชนตาบลโนนน้า
เกลี้ยง
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ

หน่วย

1

ศูนย์

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1

ศูนย์
ศูนย์

ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

6
6
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
30
1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

6
2

ครั้ง
ครั้ง

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

* คณะกรรมการ ศพก.
* คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*15

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์, ชลประทาน,
.....

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
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4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ครั้ง
1 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50

ครั้ง/ราย

1 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50
30
30

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

ครูบัญชีอาสา
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์เพือ่ ลด
ต้นทุน
5) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
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ปริมาณ

หน่วย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การตรวจวิเคราะห์ดนิ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .การผลิตข้าว GAP
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .การผลิตปุย๋ สั่งตัด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพืช..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

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

*1-5
*5-10
10- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
คณะกรรมการ ศพก.
สถานีพัฒนาที่ดิน
ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
กรมวิชาการเกษตร
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์ข้าวชุมชน
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน
- นาแปลงใหญ่

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
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3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร

ปริมาณ

หน่วย

6
6
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
30
1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

6
2

ครั้ง
ครั้ง

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

*
*

*
*

*
*
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*
*

*
*

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

* คณะกรรมการ ศพก.
* คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์, ชลประทาน,
.....

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้ง
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ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50

ครั้ง/ราย

1 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

ครูบัญชีอาสา
กรมชลประทาน

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

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์เพือ่ ลด
ต้นทุน
5) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า.
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559

47

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การปรับปรุงบารุงดิน....
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การเลี้ยงกบ
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การปลูกอ้อยในนาข้าว
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง ..การลด
ต้นทุนการผลิตอ้อย..โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน....
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ข้าวชุมชน
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรือ่ ง

สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ์,
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดิน,
กรมวิชาการเกษตร

5

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

6

ครัง้

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
1-10 พย.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

10-20 พย.

คณะกรรมการ ศพก.

10- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วิจยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

1- 30 ธ.ค.
1- 30 ธ.ค.
1- 30 ธ.ค.

*

*

*

*

*

* คณะกรรมการ ศพก.
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กิจกรรม
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน

ปริมาณ

หน่วย

6
12
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้

12
30
1 /200

ครัง้
ครัง้
ครัง้ /ราย

6

ครัง้

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
ทุกวันที่ 10 ของเดือน
ทุกวันที่ 20 ของเดือน

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดิน,
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ,์
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดิน,
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ,์
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ์,

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร

ระยะเวลา

ครัง้

ข้อมูล ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

3 / 50

ครัง้ /ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ์

1) วิชา การอ้อยพันธุส์ ะอาด
2) วิชา การปลูกอ้อยในนาข้าว
3) วิชา การคานวณสูตรปุ๋ย
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวชิ า)
1) วิชาการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน
2) วิชาการใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................

1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

ศวพ.กาฬสินธุ์
ชลประทาน

6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม …การป้องกัน
กาจัดศัตรูพชื
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

1 / 50

ครัง้ /ราย

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวชิ า)

อบต.นาเชือก
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- วิสาหกิจชุมชน
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน
- นาแปลงใหญ่
3. การบริหารจัดการ ศพก.

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .การผลิตเมล็ดพันธุ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .การเลี้ยงปลา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..เศรษฐกิจพอเพียง
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

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

*1-5
*5-10
10- 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.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
คณะกรรมการ ศพก.
สถานีพัฒนาที่ดิน
ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
ปศุสัตว์อาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน
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กิจกรรม
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

6
6
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
30
1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

6
2

ครั้ง
ครั้ง

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

*
*

*
*

*
*
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*
*

*
*

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

* คณะกรรมการ ศพก.
* คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์, ชลประทาน,
.....

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้ง
1 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

ครูบัญชีอาสา
กรมชลประทาน

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

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑ์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า.
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- วิสาหกิจชุมชน
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน
- ศูนย์ฯเครือข่ายตาลบเหล่าใหญ่
3. การบริหารจัดการ ศพก.

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..ปุย๋ อินทรีย์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .พืชผักปลอดภัย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .ประมง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

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

*1-5
*5-10
10- 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.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
คณะกรรมการ ศพก.
สถานีพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
ประมงอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน
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กิจกรรม
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ...พัฒนาทีด่ นิ
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

6
6
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
30
1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

6
2

ครั้ง
ครั้ง

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

*
*

*
*

*

*
*

*

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*
*

*

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

คณะกรรมการ ศพก.
* คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง,
ปศุสตั ว์, ชลประทาน,
.....

สนง.เกษตรอาเภอ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สถานีพัฒนาที่ดิน

ครั้ง
2 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

3 / 50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

ครูบัญชีอาสา
กรมชลประทาน

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

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา การเตรียมดิน /เมล็ดพันธุ์ดี
2) วิชา การทาน้าส้มควั้นไม้
3) วิชา ปุย๋ ชีวภาพ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า.
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

หน่วยงาน
ทีร่ ่วม
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 ดาเนินการ

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

15-30
15-30

1

หลัง

1-30

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค59

10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

1

ฐาน

10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งการปรับปรุงบารุงดิน

1

ฐาน

10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตสารชีวภัณฑ์

1

ฐาน

10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน

1

ฐาน

10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง

1

ฐาน

10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เลีย้ งปลาในบ่อดิน

1

ฐาน

10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

เรือ่ ง

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุง
ดิ2.4
น การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน ต.เหล่ากลาง
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ข้าวชุมชน ต.เหล่ากลาง(บ้านตูม)
- ศูนย์ศจช.โคกสะอาด
- ศูนย์ศจช.ฆ้องชัย
- ศูนย์ศจช.บ้านตูม

เรือ่ ง
1

ศูนย์

3

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

10 ธ.ค. - 28 ก.พ.

ศูนย์
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กิจกรรม
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

10

ครัง้

6
12

ครัง้
ครัง้

1

ครัง้

250
200

ครัง้
ครัง้

1/200

ครัง้ /ราย

หน่วยงาน
ทีร่ ่วม
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 ดาเนินการ

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค59

3ครัง้ 3ครัง้
10 ธ.ค 30 ม.ค

ครัง้
ครัง้

ครัง้
ครัง้ /ราย
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

1) วิชา.การจัดการดินปุ๋ย..................................
2) วิชาการบริหารจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน
และการผลิตสารชีวภันฑ์...................................
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

1/50

ครัง้ /ราย

4/50

ครัง้ /ราย

1/50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

1)การจัดทาบัญชีฟาร์ม/การทาแผนการผลิต
2) วิชาการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นสบู่ น้ายา
เอนกประสงค์....
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) (การ
ทาปุ๋ยอินทรีย)์
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทาง (การการเก็บ
ตัวอย่างดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน)

1/50

ครัง้ /ราย

1/50

ครัง้ /ราย

2/40

ราย

2/40

ราย

หน่วยงาน
ทีร่ ่วม
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 ดาเนินการ

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค59

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวิชา)(ลดต้นทุนการผลิตข้าว)

ครัง้ /ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม ......................
.........................................................................
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

หน่วยงาน
ทีร่ ่วม
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 ดาเนินการ

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค59

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชือ่
กิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1 พ.ย. - 15 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอเมือง

1 พ.ย. - 15 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอเมือง

1

หลัง

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอเมือง

1

ฐาน

1
1

ฐาน
ฐาน

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การอารักขาพืช
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การสหกรณ์และบัญชี
ฟาร์ม
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การประมง
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปศุสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ไร่นาสวนผสม

1
1

ฐาน
ฐาน

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาลาปาว
สนง.เกษตรอาเภอเมือง

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

สนง.สหกรณ์ และสนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

สนง.ประมง

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

สนง.ปศุสัตว์

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง การทานา
คุณภาพดี

1

เรือ่ ง

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเพิ่มมูลค่าและลด
ต้นทุนข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดการดินและปุ๋ย
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การบริหารจัดการน้า

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 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

สถานีพัฒนาที่ดิน

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60
1 พ.ค. - 30 ก.ย.

เจ้าของแปลงร่วม สนง.
เกษตรอาเภอเมือง
สนง.เกษตรอาเภอเมือง
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
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ปริมาณ

หน่วย

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

8

เรือ่ ง

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 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอเมือง
ร่วมหน่วยงานกระทรวง
เกษตรฯ

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

1

ศูนย์

- ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

1

ศูนย์

6
6
12
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

36
36
1/200

ครัง้
ครัง้
ครัง้ /ราย

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

สนง.เกษตรอาเภอเมือง
และคณะกรรมการ ศจช
สนง.เกษตรอาเภอเมือง
และคณะกรรมการ ศดปช.

1 ธ.ค. 59-28 ก.พ.60
1 ธ.ค. 59-28 ก.พ.60

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

สนง.เกษตรอาเภอเมือง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
1 ส.ค.-30 ก.ย.

4.5.1 วิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................

1

ครัง้

1

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอเมือง
คณะกรรมการ ศพก.
คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอเมือง
และหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ

4-พ.ค.

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
ฯลฯ

* คณะกรรมการ ศพก.
* คณะกรรมการ ศพก.

คณะกรรมการ ศพก.

1 เม.ย.-30 ก.ย.

คณะกรรมการ ศพก.
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4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

ปริมาณ

หน่วย

2/50

ครัง้ /ราย

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 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอเมือง
เม.ย. - มิ.ย.

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชาวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
2) วิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3) การรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวแบบกลุ่ม
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

2/20
1/30
3/20

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

1/50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

1/50
1/50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

14-15 ธค.

สนง.เกษตรอาเภอเมือง

22-ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอเมือง
สนง.เกษตรอาเภอเมือง

ธ.ค. 59 - ก.พ.60

สนง.เกษตรอาเภอเมืองและ
ปราชญ์เกษตร

ม.ค.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่
้ างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร
2) วิชาการใช้นาอย่
้ างรูค้ ุณค่า

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

ก.พ.
มี.ค.

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาลาปาว
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5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
1) การแปรรูปข้าวเหนียว

ปริมาณ

หน่วย

1/20

ราย

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 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอเมือง

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์ เรียนรู้การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตร อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ประจาปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการดินปุย๋ .การ
เก็บตัวอย่างดินการวิเคราะห์ธาตุอาหารใส่ปยุ๋
ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การจัดทาแปลงอ้อย
พันธุ์ดี

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

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

*1-5
*5-10

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การอารักขาพืช.ผลิต
และการใช้สารชีวภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพืช...
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ....การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร..

1

สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ,
กรมวิชาการเกษตร
โรงงานนาตาล

26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

1

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การ
จัดการแปลงอ้อย......

คณะกรรมการ ศพก.

สนง.เกษตรอาเภอ

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เกษตรผสมผสาน

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

1

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนยส่งเสริมเครื่อง
จักกลการเกษตร
สนง.เกษตรอาเภอ
,สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์
สนง.เกษตรอาเภอ
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ปริมาณ

หน่วย

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

3

เรื่อง

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลหนองช้าง
1
ศูนย์
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชนตาบลหนองช้าง
1
ศูนย์
- ศูนย์เรียนรู้การปลูกหม่อนเลียงไหม
1
ศูนย์
- ศูนย์เรียนรู้การปลูกมะม่วงเพือ่ การส่งออก
1
ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
6
ครัง
3.2 การประชาสัมพันธ์
6
ครัง
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
12
ครัง
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
1
ครัง
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
12
ครัง
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
30
ครัง
4.3 Field Day
1 /200 ครัง/ราย

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................

6
2

ครัง
ครัง

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
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
สนง.เกษตรอาเภอ,,
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
26 พ.ย.- 30 ธ.ค.
26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

1

1
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

1

1

1 คณะกรรมการ ศพก.
คณะกรรมการ ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์,
ชลประทาน, .....

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา การเตรียมดินการจัดการดิน
2) วิชา การเตรียมพันธุ์ออ้ ยพันธ์ดี
3) วิชา การอารักขาพืช
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คณ
ุ ค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รั6.1
ฐ/เอกชน/ชุ
มชน)
งบพัฒนาจั
งหวัด ชื่อกิจกรรม
..................
.........................................................................

ปริมาณ

หน่วย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ครัง
1 / 50

ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50
1 / 50
30
30

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย

ครูบัญชีอาสา
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ปริมาณ

หน่วย

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
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