1

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่รว่ ม
ดาเนินการ
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

สนง.กอ.
สนง.กอ.

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

สนง.กอ.
สนง.กอ.
สนง.กอ.
สนง.กอ.
สนง.กอ.
สนง.กอ.

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1

แปลง

สนง.กอ.

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

5

เรือ่ ง

สนง.กอ.

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งดินและปุย๋
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งการใช้นาฯ
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งลดต้นทุนการผลิตฯ
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ ศดปช.สามผง
- ศูนย์ ศจช.สามผง
- ศูนย์ ศดปช.บ้านเอือง
- ศูนย์ ศจช.บ้านเอือง
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

3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

50
50
1/200

ครัง
ครัง
ครัง/ราย

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน

25

ครัง

ระยะเวลา

หน่วยงานที่รว่ ม
ดาเนินการ
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

สนง.กอ.
สนง.กอ.
สนง.กอ.
สนง.กอ.
*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

สนง.กอ.
*

*

*

*
*

สนง.กอ.
สนง.กอ.
สนง.กอ.
สนง.กอ.

*

สนง.กอ,ศูนย์วจิ ยั ข้าว
, สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

สนง.กอ.
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ระยะเวลา

หน่วยงานที่รว่ ม
ดาเนินการ
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
ฯลฯ

-

ครัง

4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

-

ครัง

1/50

ครัง/ราย

สนง.กอ.

1/50
1/50

ครัง/ราย
ครัง/ราย

สนง.กอ.
สนง.กอ.

1/50

ครัง/ราย

สนง.กอ.

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา ลดต้นทุนการผลิตข้าว
2) วิชา การผลิตปุย๋ อินทรีย์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

1/50
1/50
-

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย

-

ราย

ระยะเวลา

หน่วยงานที่รว่ ม
ดาเนินการ
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชา บัญชีครัวเรือนเบืองต้น
2) วิชา การใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
) ..........................................................
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
...............................................................

สนง.กอ.
สนง.กอ.

-

6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
...............................................................

-

6.3 ........................ ชื่อกิจกรรม
..............................................................

-
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ

ปริมาณ หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต.......

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงปลาน้าจืด

1

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุ๋ยหมัก....

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ

*20-25
*25-30

สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ
5 ก.พ.- 10 มี.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

15 ก.พ.- 15 มี.ค.

สนง.ประมงจังหวัด

ฐาน
20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สาร
ชีวภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรูพืช..

1

สนง.เกษตรอาเภอ

ฐาน
20 ก.พ.- 30 มี.ค.
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กิจกรรม
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว......

ปริมาณ หน่วย
1

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลพุ่มแก
,บ้านแก้ง,พิมาน
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลบ้านแก้ง
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลบ้านแก้ง

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

เรื่อง

เรื่อง

1

ศูนย์วิจยั ข้าว, สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

20 พ.ค.- 30 ก.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง, ปศุสัตว์

15 ม.ค.- 15 ก.พ.

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์
25 ก.พ.- 30 มี.ค.

1
1

ศูนย์
ศูนย์

ศูนย์วิจยั ข้าว

25 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
25 ก.พ.- 30 มี.ค.

- ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงตาบล
พิมาน
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

1

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์
25 ก.พ.- 30 มี.ค.

3
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

*

*

สนง.เกษตรอาเภอ

*

สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
25 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ หน่วย
ครั้ง
1 /200 ครั้ง/ราย

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

*25

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน,
.....

ครั้ง
ครั้ง

4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อื่นๆ
.....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร

ครั้ง
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/
ราย

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ

1 พ.ค.- 31 ส.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (การลดต้นทุนการผลิตข้าวและ
การเพิ่มมูลค่า)
1) วิชา การเตรียมดิน

5 เม.ย.-31 ก.ค.

1 / 50 ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
5 เม.ย.- 31 พ.ค.

2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี

1 / 50 ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว

3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ

1 / 50 ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดนิ ,

4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑ์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (การลดต้นทุนการ
ผลิต)

1 / 50 ครั้ง/
ราย

1 มี.ค.-30 เม.ย.

1 พ.ค.- 31 มิ.ย.

1 / 50 ครั้ง/
ราย
1 เม.ย.-31 ก.ค.

1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง

1 / 50 ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ, ศุนย์
จัดการศัตรูพชื ชุมชน
สนง.เกษตรอาเภอ, ศุนย์
จัดการศัตรูพชื ชุมชน
ศูนย์วิจัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

1 พ.ค.- 31 มิ.ย.
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
5.1.3 หลักสูตรเสริม (การทาบัญชีฟาร์ม)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า.

ปริมาณ หน่วย
10

1 / 50 ครั้ง/
ราย
20

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

20

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

ครั้ง/
ราย

1 / 50 ครั้ง/
ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
)

ระยะเวลา

1 เม.ย.-31 พ.ค.

1 มี.ค.-30 เม.ย.

1 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.เกษตรอาเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.เกษตรอาเภอ
ชลประทาน
สนง.เกษตรอาเภอ

ราย
1 ก.พ.- 30 เม.ย.

ราย

1 ก.พ.- 30 เม.ย.

สนง.เกษตรอาเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
..................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม
......................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
........................ ชื่อกิจกรรม ..................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2560
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 มดาเนินการ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1

แผน

1

หลัง

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
นาหมักชีวภาพ

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจาแนกแมลงศัตรูพชื
และศัตรูธรรมชาติ

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน

1

ฐาน

18
18

สนง.กอ.โพนสวรรค์
สนง.กอ.โพนสวรรค์

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สมาชิก ศพก.

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและขยายเชือรา
ไตรโคเดอร์มา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

1

ฐาน

1

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน
สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศจช.โพนบก
สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศดปช.โพน
สวรรค์
สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศจช.โพนบก
สนง.กอ.โพนสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

11

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

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

เรื่อง

ศมข.สกลนคร, สนง.กอ.โพนสวรรค์
, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

10

เรื่อง

สนง.กอ.โพนสวรรค์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน, ประมง,
ปศุสัตว์, ชลประทาน, ศูนย์วจิ ัย
และพัฒนาการเกษตร, อบต.นางัว,
ตรวจบัญชีสหกรณ์ , สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

1

ศูนย์

สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศจช.โพนบก

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลโพนบก

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลโพนสวรรค์

1

ศูนย์

สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศดปช.โพน
สวรรค์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

6

ครัง

3.2 การประชาสัมพันธ์

12

ครัง

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครัง

3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

1

ครัง

สนง.กอ.โพนสวรรค์

30

ครัง

สนง.กอ.โพนสวรรค์

18 27

13

10

27

22

24

สนง.กอ.โพนสวรรค์
สนง.กอ.โพนสวรรค์

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.กอ.โพนสวรรค์

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

12

กิจกรรม
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ หน่วย
50

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

ครัง

สนง.กอ.โพนสวรรค์

1/200 ครัง/ราย

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน

10

ครัง

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

-

ครัง

1

ครัง

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

12

สนง.กอ.โพนสวรรค์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน, ประมง,
ปศุสัตว์, ชลประทาน, ศูนย์วจิ ัย
และพัฒนาการเกษตร, อบต.บ้านค้อ
, ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.กอ.โพนสวรรค์

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

16

สนง.กอ.โพนสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

13

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 มดาเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครัง/ราย

20

15

11

สนง.กอ.โพนสวรรค์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน, ประมง,
ปศุสัตว์, ชลประทาน, ศูนย์วจิ ัย
และพัฒนาการเกษตร, อบต.บ้านค้อ
, ตรวจบัญชีสหกรณ์

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชาการเตรียมดิน

1/50 ครัง/ราย

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

2) วิชาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และนาหมักชีวภาพ

1/50 ครัง/ราย

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

3) วิชาการจัดการศัตรูพชื

1/50 ครัง/ราย

สนง.กอ.โพนสวรรค์

4) การผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าว/พืช

1/50 ครัง/ราย

ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

14

กิจกรรม
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

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 มดาเนินการ

1/50 ครัง/ราย

สนง.กอ.โพนสวรรค์/ปศุสัตว์/ประมง

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ

1/50 ครัง/ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์

2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า

1/50 ครัง/ราย

ชลประทาน

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

2/20 ครัง/ราย

2) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

1/30 ครัง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

100

ราย

24

24
16,17

สนง.กอ.โพนสวรรค์
ศจช.โพนสวรรค์/ ศจช.โพนบก
สนง.กอ.โพนสวรรค์

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

15

กิจกรรม
1) ส่งเสริมการปลูกกล้วยเชิงการค้า

ปริมาณ หน่วย
28

ราย

50

ราย

1) จัดทาแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

1

แปลง

2) จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์ศัตรู
ข้าว

2

แปลง

2) เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ

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.กอ.โพนสวรรค์
สนง.กอ.โพนสวรรค์

6.2 งบจากท้องถิ่น
6.3 งบกรมส่งเสริมการเกษตร
15

สนง.กอ.โพนสวรรค์
สนง.กอ.โพนสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

16

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2560
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 มดาเนินการ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1

แผน

1

หลัง

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
นาหมักชีวภาพ

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจาแนกแมลงศัตรูพชื
และศัตรูธรรมชาติ

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน

1

ฐาน

18
18

สนง.กอ.บ้านแพง
สนง.กอ.บ้านแพง

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สมาชิก ศพก.

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

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน
สนง.กอ.บ้านแพง/ศจช.นางัว
สนง.กอ.บ้านแพง/ศดปช.นางัว

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและขยายเชือรา
ไตรโคเดอร์มาและเชือราบิวเวอเรีย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

1

ฐาน

1

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.บ้านแพง/ศจช.นางัว
สนง.กอ.บ้านแพง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

17

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

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

เรื่อง

ศมข.สกลนคร, สนง.กอ.บ้าน
แพง, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

10

เรื่อง

สนง.กอ.บ้านแพง,ศูนย์เมล็ด
พันธุข์ ้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน,
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตร,
อบต.นางัว, ตรวจบัญชีสหกรณ์ ,
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลนางัว

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.บ้านแพง/ศจช.นางัว

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลนางัว

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.บ้านแพง/ศดปช.นางัว

- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลนางัว

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.บ้านแพง/ศมข.สกลนคร

3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

6

ครัง

3.2 การประชาสัมพันธ์

12

ครัง

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครัง

3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

1

ครัง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)

3. การบริหารจัดการ ศพก.
28

26

23

27

22

24

สนง.กอ.บ้านแพง
สนง.กอ.บ้านแพง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.กอ.บ้านแพง
สนง.กอ.บ้านแพง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

18

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 มดาเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

20

ครัง

สนง.กอ.บ้านแพง

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร

60

ครัง

สนง.กอ.บ้านแพง

4.3 Field Day

1/200 ครัง/ราย

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน

10

ครัง

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

-

ครัง

18

สนง.กอ.บ้านแพง,ศูนย์เมล็ด
พันธุข์ ้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน,
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตร,
อบต.นางัว, ตรวจบัญชีสหกรณ์

สนง.กอ.บ้านแพง

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

19

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 มดาเนินการ

4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

1

ครัง

สนง.กอ.บ้านแพง

28-29

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

3/50 ครัง/ราย

31

24

12

สนง.กอ.บ้านแพง,ศูนย์เมล็ด
พันธุข์ ้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน,
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตร,
อบต.นางัว, ตรวจบัญชีสหกรณ์

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชาการเตรียมดิน

1/50 ครัง/ราย

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

2) วิชาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และนาหมักชีวภาพ

1/50 ครัง/ราย

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

3) วิชาการจัดการศัตรูพชื

1/50 ครัง/ราย

สนง.กอ.บ้านแพง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

20

ระยะเวลา

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

4) การผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าว/พืช

1/50 ครัง/ราย

ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว

1/50 ครัง/ราย

สนง.กอ.บ้านแพง/ปศุสัตว์/ประมง

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ

1/50 ครัง/ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์

2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า

1/50 ครัง/ราย

ชลประทาน

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

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

2/20 ครัง/ราย

2) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

1/30 ครัง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

100

ราย

13

4
24

สนง.กอ.บ้านแพง
สนง.กอ.บ้านแพง
สนง.กอ.บ้านแพง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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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 มดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด
1) ส่งเสริมการปลูกกล้วยเชิงการค้า

27

ราย

61

ราย

125

ราย

110

ราย

1) จัดทาแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

1

แปลง

2) จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์ศัตรู
ข้าว

1

แปลง

2) เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ
3) ส่งเสริมการปลูกลินจี่ นพ.1 เพื่อการส่งออก

สนง.กอ.บ้านแพง
สนง.กอ.บ้านแพง
สนง.กอ.บ้านแพง

6.2 งบจากท้องถิ่น
1) การใช้สารชีวภัณฑ์ปอ้ งกันโรคพืชในชุมชน

สนง.กอ.บ้านแพง/อบต.นางัว

6.3 งบกรมส่งเสริมการเกษตร
10

สนง.กอ.บ้านแพง
สนง.กอ.บ้านแพง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2560
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 มดาเนินการ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

29

สนง.กอ.ปลาปาก

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1

แผน

29

สนง.กอ.ปลาปาก

1

หลัง

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ข้าวอินทรีย์

1

ฐาน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

สนง.กอ.ปลาปาก

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน

1

ม.ค.

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

ม.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก, ศจช.นามะเขือ/
ศจช.โคกสูง

ฐาน

สนง.กอ.ปลาปาก, ศดปช.มหาชัย
ม.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและขยายเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

1

ฐาน

1

ฐาน

ม.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก, ศจช.นามะเขือ/
ศจช.โคกสูง

ม.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

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

เรื่อง

ศมข.สกลนคร, สนง.กอ.ปลาปาก,
สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

10

เรื่อง

สนง.กอ.ปลาปาก,ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว
, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
, ชลประทาน, ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนาการเกษตร, อบต.หนองฮี,
ตรวจบัญชีสหกรณ์ , สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

1

ศูนย์

สนง.กอ.ปลาปาก, ศจช.นามะเขือ/
ศจช.โคกสูง

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลนามะเขือ,
ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบล โคกสูง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลมหาชัย

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก/ศดปช.มหาชัย

- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลหนองฮี

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก/ศมข.สกลนคร

3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

6

ครั้ง

3.2 การประชาสัมพันธ์

12

ครั้ง

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครั้ง

3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

1

ครั้ง

3. การบริหารจัดการ ศพก.
28

26

23

27

22

24

สนง.กอ.ปลาปาก
สนง.กอ.ปลาปาก

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.กอ.ปลาปาก
สนง.กอ.ปลาปาก
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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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 มดาเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

20

ครั้ง

สนง.กอ.ปลาปาก

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร

60

ครั้ง

สนง.กอ.ปลาปาก

4.3 Field Day

1/200 ครั้ง/ราย

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน

10

ครั้ง

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

-

ครั้ง

เม.ย.

สนง.กอ.ปลาปาก,ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว
, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
, ชลประทาน, ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนาการเกษตร, อบต.หนองฮี,
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.กอ.ปลาปาก

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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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 มดาเนินการ

4.5.4 อื่นๆ .....................................................
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย
27

24

19

สนง.กอ.ปลาปาก,ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว
, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
, ชลประทาน, ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนาการเกษตร, อบต.นางัว,
ตรวจบัญชีสหกรณ์

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชาการเตรียมดิน

1/50 ครั้ง/ราย

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

2) วิชาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้าหมักชีวภาพ

1/50 ครั้ง/ราย

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

3) วิชาการจัดการศัตรูพชื

1/50 ครั้ง/ราย

สนง.กอ.ปลาปาก

4) การผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าว/พืช

1/50 ครั้ง/ราย

ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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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 มดาเนินการ

1/51 ครั้ง/ราย

ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม

1/50 ครั้ง/ราย

สนง.กอ.ปลาปาก/ปศุสัตว์/ประมง

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ

1/50 ครั้ง/ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์

2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า

1/50 ครั้ง/ราย

ชลประทาน

5) สารชีวภัณฑ์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

2/20 ครั้ง/ราย

2) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

1/30 ครั้ง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

100

ราย

13

4
24

สนง.กอ.ปลาปาก
สนง.กอ.ปลาปาก
สนง.กอ.ปลาปาก
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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

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด
1) ส่งเสริมการปลูกกล้วยเชิงการค้า

27

ราย

61

ราย

110

ราย

1) จัดทาแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

1

แปลง

2) จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์ศัตรู
ข้าว

1

แปลง

2) เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ

สนง.กอ.ปลาปาก
สนง.กอ.ปลาปาก

6.2 งบจากท้องถิ่น
1) การใช้สารชีวภัณฑ์ปอ้ งกันโรคพืชในชุมชน

สนง.กอ.ปลาปาก /อบต.หนองฮี

6.3 งบกรมส่งเสริมการเกษตร
15

สนง.กอ.ปลาปาก
สนง.กอ.ปลาปาก
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แผนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอ.....เรณูนคร........จังหวัด....นครพนม...... ประจาปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้ าหมายและแผนการ
ดาเนิ นการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรี ยนรู้

ปริมาณ หน่ วย

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ

1
1

ศูนย์
แผน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

สนง.สลากกินแบ่ง
รัฐบาล

1-30 ธ.ค. 59

2.2 การปรับปรุ งฐานเรี ยนรู้
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง การทาน้ าหมัก,ปุ๋ ย
หมักชี วภาพและสารชีวภัณฑ์
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ องการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า

Mar-60

1

ฐาน

1

ฐาน

สถานีพฒั นาที่ดิน

12 ม.ค. 60

กรมชลประธาน
12 ม.ค. 60

- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ องการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตข้าว (การแปรรู ปข้าว)
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ไร่ นาสวนผสม
2.3 การปรับปรุ งแปลงเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว......

1

ฐาน

12 ม.ค. 60

สนง.เกษตรอาเภอ

1

ฐาน

12 ม.ค. 60

1

แผน

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว,
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒั นาที่ดิน,
สหกรณ์ฯ

21 ก.พ. 60
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ปริมาณ หน่ วย

2.4 การปรับปรุ ง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

เรื่ อง

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, สหกรณ์, กรม
วิชาการเกษตร ............

10 มี.ค. 60

2.5 พัฒนาศูนย์เครื อข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ต.เรณูใต้
- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ต.นางาม
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน ต.เรณูใต้
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน ต.โคกหินแฮ่

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

23 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
10 ม.ค. 60

23 พ.ค. 60

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

11 เม.ย. 60

3. การบริ หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุ ปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริ การของ ศพก.
4.1 การให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริ การด้านการเกษตร

3
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

27 ธ.ค. 59

9 ก.พ. 60

5 เม.ย. 60

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

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

ครั้ง
ครั้ง
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4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่ องร้องเรี ยน

ปริมาณ หน่ วย

1 /200 ครั้ง/ราย

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

18 พ.ค. 60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ, ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน,
สหกรณ์ฯ, กรมวิชาการ
เกษตร ..................

ครั้ง

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
5. การอบรมเกษตรกร
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ปริมาณ หน่ วย

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตาม
ครั้ง/
หลักสู ตรและแผนการเรี ยนรู้ของ ศพก.
3 / 50
ราย
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรี ยน
เกษตรกร)
5.1.1 หลักสู ตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร
หลักของ ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา การผลิตสิ นค้าปลอดภัย (GAP) 1 / 50 ครั้ง/
ราย
2) วิชา การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 1 / 50 ครั้ง/
ราย
5.1.2 หลักสู ตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจ
1 / 50 ครั้ง/
พอเพียง
ราย
5.1.3 หลักสู ตรเสริ ม เช่น บัญชีตน้ ทุน
อาชี พ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้
คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า.
1 / 50 ครั้ง/
ราย
2) วิชาบัญชี ครัวเรื อน
1 / 50 ครั้ง/
ราย

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

24 ม.ค. 60

Feb-60

Mar-60

16 มี.ค. 60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ

18 เม.ย. 60

กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน

สนง.เกษตรอาเภอ

กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีกลาง
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ปริมาณ หน่ วย

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ
5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็ นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
..................
...................................................................
......
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
......................
...................................................................
......
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
........................ ชื่ อกิจกรรม
....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งการจัดการดินและปุ๋ย

1

ฐาน

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดการศัตรูพชื

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง
สับปะรด กล้วยหอมทอง เห็ดบด

1
3

ฐาน
เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.

4

เรือ่ ง

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60

Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอาเภอท่าอุเทน
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ตาบลท่าจาปา
- ศูนย์ .........................................
- ศูนย์ .........................................
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 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1

ศูนย์

ศดปช.

1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

ศจช.

4
3
12
2

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ

12
12
1/50

ครัง้
ครัง้
ครัง้ /ราย

1
1

ครัง้
ครัง้

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60

Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....
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ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60

Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อื่นๆ
.....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครัง้
2/50

ครัง้ /ราย

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

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชาการผลิตสับปะรด GI
2) วิชาการผลิตกล้วยหอมทอง
3) วิชาการผลิตเห็ดบด
4) วิชาการผลิตด้านปศุสัตว์
5) วิชาการผลิตด้านประมง

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ปศุสัตว์
ประมง
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

6) วิชาการผลิตข้าวคุณภาพดี
7) วิชาการเก็บตัวอย่างดินและการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน

1/50
1/50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

ศูนย์วจิ ัยข้าว
สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

8) วิชาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
9) วิชาการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาและบิว
เวอร์เรีย

1/50
1/50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

10) วิชาการกาจัดศัตรูพชื แบบผมผสาน
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง

1/50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60

Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง้ /ราย

1
1

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์
ชลประทาน

ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ....นาทม ..จังหวัด .นครพนม. ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .การเลี้ยงโคเนื้อ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์

1
1

ฐาน
ฐาน

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง..การ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว

1

เรื่อง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

3

เรื่อง

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน

1
1

ศูนย์
ศูนย์

1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ
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ปริมาณ

หน่วย

- ศูนย์ ผลิตพันธุข์ ้าวชุมชน
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง
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/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

1
1

ศูนย์
ศูนย์

3
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1/200
-

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง
ครั้ง

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ

ทุกวันที่ 2 ของเดือน
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อื่นๆ
.....................................................
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4.6 คลินกิ เกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ

ครั้ง
3/50

ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ
2) วิชา.สารชีวภัณฑ์และการนาไปใช้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)เกษตร
ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน

1/200 ครั้ง/ราย
1/200 ครัง้ /ราย
1/200 ครัง้ /ราย

1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง

1/200 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า
(ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

1) วิชา.บัญชีตน้ ทุน
1/200 ครั้ง/ราย
2) วิชา..การใช้น้าอย่างมีคณ
ุ ค่า
1/200 ครั้ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 1/200
ราย
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5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

ปริมาณ

หน่วย

1/200

ราย

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
..........-........
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
..............-........
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
.................-....... ชื่อกิจกรรม
....................................................

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

41
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1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 ปรับปรุงศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุย๋ อินทรีย์

ปริมาณ หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

*1-5
*5-10

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาทีด่ ิน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม
- ฐานเรียนรู้ เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ

1
1

ฐาน
ฐาน

ดิน

สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวัด
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชหลังนา
เสริมรายได้

1

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

เรื่อง
10 ม.ค.-30 มี.ค.

ศูนย์วิจยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน
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ปริมาณ หน่วย

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน, ประมง,
ปศุสัตว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลท่าเรือ

1

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
1 ก.พ.-30พ.ค.

- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลนางัว

1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
.

- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลท่าเรือ
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชนตาบลนาคูณ
ใหญ่
- ศูนย์ .........................................
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

1
1

1ก.พ.-30พ.ค.

ศูนย์
ศูนย์

10 ม.ค.-30 พ.ค.

ศูนย์วิจยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

10 ม..-30พ.ค.

ศูนย์
3
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ

1 ธ.ค.-31 ม.ค.

ศพก.
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศพก.
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4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ หน่วย
ครั้ง
1 /200 ครั้ง/ราย

ครั้ง

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

ศพก.

*15

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน, ประมง,
ปศุสัตว์, ชลประทาน, .....

ศพก.

4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อื่นๆ
.....................................................
4.6 คลินกิ เกษตร

ครั้ง
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ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร 1 / 50 ครั้ง/ราย
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก พัฒนาเกษตรกรผู้นา
1) วิชา การผลิตปุย๋ ปุย๋ อินทรีย์
2) วิชา การการเลี้ยงหมูหลุม
3) วิชา การปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่
้ างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่
้ างรู้คุณค่า.

3/50 ครั้ง/ราย
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

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

สนง.เกษตรอาเภอ
*

สถานีพัฒนาทีด่ ิน
*

สนง.ปศุสตั ว์
*

สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ง/ราย

1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครัง้ /ราย

สนง.บัญชีและสหกรณ์

สนง.ชลประทาน
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ปริมาณ หน่วย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

ราย

ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.(รั
ฐ/เอกชน/ชุ
6.1 งบพั
ฒนาจังหวัมดชน)
ชื่อกิจกรรม
..................
.....................................................................
....6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
......................
.....................................................................
....
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
........................ ชื่อกิจกรรม
....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์ เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ วังยางจังหวัด นค รพนม ประจาปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม

ปริมาณ หน่ วย

หน่ วยงานที่ร่วม
ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 ดาเนินการ

1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

*1-5

สนง.เกษตรอาเภอ

1.2 กาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนิ นการ

1

แผน

*5-10

สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

1

ฐาน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้ างศาลาเรี ยนรู ้
2.2 การปรับปรุ งฐานเรี ยนรู ้
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การทาปุ๋ ยหมัก....

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

- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การทาข้าวกล้องงอก

1

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การเลี้ยงปลาในบ่อซี เมน

1

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรู พืช..

1

ฐาน

สนง.ปศุสตั ว์
จังหวัด
สนง.ประมง
จังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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2.3 การปรับปรุ งแปลงเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

ปริมาณ หน่ วย
1

เรื่ อง

หน่ วยงานที่ร่วม
ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 ดาเนินการ
ศูนย์วิจยั ข้าว,
สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

เรื่ อง

2.4 การปรับปรุ ง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

สนง.เกษตร
อาเภอ,ศูนย์วิจยั
ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครื อข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน.......................

1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ศูนย์ขา้ วชุมชน.........................................

1

ศูนย์

ศูนย์วิจยั ข้าว
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน........................

1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ศูนย์ .........................................
3. การบริ หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

ศูนย์
3

ครั้ ง
ครั้ ง

*

*

*
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ปริมาณ หน่ วย

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครั้ ง

3.4 สรุ ปผลการดาเนิ นงาน

1

ครั้ ง

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

ครั้ ง
ครั้ ง
1 /200 ครั้ ง/ราย

2

ครั้ ง
ครั้ ง

หน่ วยงานที่ร่วม
ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 ดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ
ทุกวันที่ 25 ของเดือน
สนง.เกษตรอาเภอ

*15

สนง.เกษตร
อาเภอ,ศูนย์วิจยั
ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์,
ชลประทาน, .....

มหาวิทยาลัย.........

4.5.1 วิจยั ร่ วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่ วมกับ.................
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ปริมาณ หน่ วย

หน่ วยงานที่ร่วม
ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 ดาเนินการ

4.5.3 ฝึ กงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสู ตรและ
แผนการเรี ยนรู ้ ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรี ยนเกษตรกร)

ครั้ ง
1 / 50 ครั้ ง/ราย

5.1.1 หลักสู ตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา การเตรี ยมดิน
2) วิชา การเตรี ยมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้น้ าส้มควันไม้
5.1.2 หลักสู ตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสู ตรเสริ ม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู ้ คุณค่า
(ระบุวิชา)

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

ครั้ ง/ราย
ครั้ ง/ราย
ครั้ ง/ราย
ครั้ ง/ราย
ครั้ ง/ราย
ครั้ ง/ราย
ครั้ ง/ราย
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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)

ปริมาณ หน่ วย

หน่ วยงานที่ร่วม
ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60 ดาเนินการ

1 / 50 ครั้ ง/ราย
1 / 50 ครั้ ง/ราย
ราย
ราย

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

6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตข้าว
ตามหลัก GAP โดยการผลิตข้าวทีด่ ี
และเหมาะสม

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ

1

ศูนย์ *1-5

- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม

1

แผน

- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม

1

หลัง

- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม

1

ฐาน

- ศูนย์วจิ ัย
และ
พัฒนาการ
เกษตร
นครพนม

*5-10
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ระยะเวลา

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ
- สถานี
พัฒนาทีด่ ิน
นครพนม

ปริมาณ

หน่วย

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุง
บารุงดิน โดยเน้นการไถกลบตอซัง
การปลูกพืชปุย๋ สด การทาปุย๋ คอก/
ปุย๋ หมัก การทา
นาหมักชีวภาพ

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและ
ใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันกาจัด
ศัตรูพืช

1

ฐาน

- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การบริหาร
จัดการนา โดยการใช้นาทา
การเกษตรอย่างรู้คุณค่า

1

ฐาน

- โครงการ
ชลประทาน
นครพนม

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง มีการเลียงสัตว์และประมง
เพิม่ รายได้อย่างครบวงจร

1

ฐาน

- สนง.ปศุ
สัตว์จังหวัด
นครพนม,
สนง.ประมง
จังหวัด
นครพนม

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ระบบการทา
บัญชีและการตลาด

1

ฐาน

- สนง.ตรวจ
บัญชี
สหกรณ์ครพ
นม

Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

53

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง
การลดต้นทุนการผลิตข้าว

1

เรื่อง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูล
ประจา ศพก.

6

เรื่อง

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อ
ศูนย์)

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ
- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม
- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม ,
สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
นครพนม,
สนง.ประมง
จังหวัด
นครพนม,
สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัด ,
โครงการ
ชลประทาน
นครพนม ,
สถานีพัฒนา
ทีด่ ิน ,
นครพนม ,
ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนาการ
เกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

54

กิจกรรม
- ศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกาตร
(ลินจี)่
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์ .........................................
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

ปริมาณ

หน่วย

1

ศูนย์

1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
12
4
2

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

*

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

*

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ

*

ครัง

- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม

ครัง

- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม
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4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่อง
ร้องเรียน

ปริมาณ

หน่วย

1/200 ครัง/ราย

ครัง

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

*15

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ
- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม ,
สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
นครพนม,
สนง.ประมง
จังหวัด
นครพนม,
สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัด ,
โครงการ
ชลประทาน
นครพนม ,
สถานีพัฒนา
ทีด่ ิน ,
นครพนม ,
ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม
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ปริมาณ

หน่วย

4.5 ร่วมดาเนินการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

-

ครัง

4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................

-

4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................

-

4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................

-

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

-

4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ
- สนง.เกษตร
อาเภอเมือง
นครพนม

ครัง
3

ครัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน
และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วิชา))
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

1/50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

1) วิชา...................................
2) วิชา...................................
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1. การเตรียมดินและพันธุ์ข้าว การ
ผลิตข้าวตามหลัก GAP
2. การจัดการดิน ปุย๋ และระบบนา
3. การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว
4. เศรษฐกิจพอเพียง
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /
เศรษฐกิจพอเพียง

1/50
1/50
1/50

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชี
ต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การ
ใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชา...................................
2) วิชา...................................
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก
ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็น
ทางการ

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ

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

-

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย

6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่
ขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา
Oct-59

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

หน่วยงานที่
ร่วม
Sep-60 ดาเนินการ

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

-

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

-
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