1

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร 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 ..การเลี้ยงวัวเนือ้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพือ่ กาจัดศัตรูพชื ..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลดต้นทุน
การผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

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

1
1

ศูนย์ *1-5
แผน *5-10

1

หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
1

เรื่อง

4

เรื่อง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลหนองเอี่ยน
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลคาบก
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนตาบลหนองเอี่ยน
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนบ้านห้วยทราย

หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการ

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

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

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ
, สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน, ประมง, ปศุ
สัตว์
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

2

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
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ .................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ หน่วย
3
4
12
1

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

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12 ครั้ง
12 ครั้ง
1 /200 ครั้ง/ราย

-

ครั้ง
ครั้ง

*
*

*
*
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*
*

8 มิ.ย

*

หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการ
ศพก.คาชะอี
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....
มหาวิทยาลัย.........

ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้น้าส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวชิ า)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า.

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

หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการ

3 / 50 ครั้ง/
ราย

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอ
ตรวจบัญชีสหกรณ์ , ชลประทาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์
ชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
1) อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ ้านตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) อบรมสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนฯ
3) อบรมหมอดินอาสาอาเภอคาชะอี
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................

ปริมาณ หน่วย
100
100

ราย

30

ราย

70

ราย
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

*15

หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการ
สนง.เกษตรจังหวัด, สานักงาน
เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรจังหวัด, สานักงาน
เกษตรอาเภอ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 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 การจัดการดินปุ๋ย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนในการปลูก
ข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้นาอย่างรู้คณ
ุ ค่าใน
นาข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการศัตรูข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ไร่นาสวนผสม
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

ปริมาณ 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 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1

ฐาน
ฐาน

สถานีพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว,ศูนย์วิจัย

1

ฐาน

สนง.ชลประทาน

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.สหกรณ์
สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์
ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลชะโนดน้อย
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลชะโนดน้อย
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลชะโนดน้อย
- ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านชะโนดโนนทัน

ระยะเวลา

1
1
1
1

*20-25
*25-30

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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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/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินกิ เกษตร

ปริมาณ หน่วย
3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

ครัง
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

1

ครัง
ครัง

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.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*24

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

โรงเรียนบ้านชะโนด 2

ครัง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครัง/
ราย

2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑ์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (การลดต้นทุนการผลิต)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

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.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่า )
1) วิชา การเตรียมดิน

ระยะเวลา

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน,
สนง.เกษตรอาเภอ, ศุนย์
จัดการศัตรูพชื ชุมชน
สนง.เกษตรอาเภอ, ศุนย์
จัดการศัตรูพชื ชุมชน
ศูนย์วิจัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม
5.1.3 หลักสูตรเสริม (การทาบัญชีฟาร์ม)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คณ
ุ ค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ปริมาณ หน่วย
10

ครัง/
ราย
1 / 50 ครัง/
ราย
1 / 50 ครัง/
ราย
20
ราย
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

สนง.เกษตรอาเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.เกษตรอาเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.เกษตรอาเภอ
ชลประทาน
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การทาปุ๋ยหมัก....
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต.......
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การเลี้ยงปลาน้าจืด
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรูพชื ..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลนาสะเม็ง
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลป่าไร่
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลนาสะเม็ง
- ศูนย์เรียนรูเ้ ศษฐกิจพอเพียงบ้านป่าชาด

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1

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

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*20-25
*25-30

สนง.เกษตรอาเภอ
5 ก.พ.- 10 มี.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

15 ก.พ.- 15 มี.ค.

1
1

ฐาน
ฐาน

สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

20 ธ.ค.- 30 ม.ค.
20 ก.พ.- 30 มี.ค.

1

เรือ่ ง

1
1
1
1

20 พ.ค.- 30 ก.ค.

เรือ่ ง

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

15 ม.ค.- 15 ก.พ.

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

ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดนิ , ประมง, ปศุสตั ว์

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วิจัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

10

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
ั หาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ หน่วย
3
12
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

ครัง้
ครัง้
1 /200 ครัง้ /ราย

1

ครัง้
ครัง้

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.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*25

15 r.ค.- 15 มิ.ย.

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพัฒนาที่ดนิ , ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....

วิทยาลัยการจัดการดอนตาล

ครัง้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ หน่วย
1 / 50

ครัง้ /
ราย

1) วิชา การเตรียมดิน

1 / 50

2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี

1 / 50

3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ

1 / 50

4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑ์

1 / 50

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (การลดต้นทุนการผลิต)

1 / 50

1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

1 / 50
10

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ

1 / 50

2) วิชาการใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า.

1 / 50

5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

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.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการเพิ่ม
มูลค่า)

5.1.3 หลักสูตรเสริม (การทาบัญชีฟาร์ม)

ระยะเวลา

20

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดนิ ,
สนง.เกษตรอาเภอ, ศุนย์จดั การ
ศัตรูพืชชุมชน
สนง.เกษตรอาเภอ, ศุนย์จดั การ
ศัตรูพืชชุมชน ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สนง.เกษตรอาเภอ สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สนง.เกษตรอาเภอ ชลประทาน
สนง.เกษตรอาเภอ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ปริมาณ หน่วย
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
สนง.เกษตรอาเภอ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ดิน - ปุ๋ย
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง คนเลี้ยงสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงปลา
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกข้าว
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง..................
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
- ศูนย์ เรียนรูก้ ารปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
- ศูนย์ เรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่
- ศูนย์ .........-................................

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

ทุกหน่วยงาน
ศพก./ทุกหน่วยงาน

1

หลัง

1
1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรือ่ ง
เรือ่ ง

ศพก.
ศพก.
พัฒนาที่ดินจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์
กรมประมง
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

ศพก.
กรมหม่อนไหม
ทุกหน่วยงาน
กรมวิชาการเกษตร

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
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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 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ

หน่วย

3
6
2
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

10
1/200

-

ครัง้
ครัง้
ครัง้ /ราย
ครัง้
ครัง้

-

ครัง้

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

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

ศพก.
ศพก.
* SC/กสก.
SC/กสก.
SC/กสก.
ศพก./ทุกหน่วยงาน
ศพก./ทุกหน่วยงาน
ศพก./ทุกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

3/200

ครัง้ /ราย

*

1) วิชา....การผลิตข้าว...
2) วิชา...................................
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่
้ างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)

3/200

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

1) วิชา....การจัดบัญชีครัวเรือน
2) วิชา...การใช้นาอย่
้ างรูค้ ุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................

3/200
3/200

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ราย
ราย

5. การอบรมเกษตรกร
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 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

*

*

SC/กสก.

*

*

* SC/กสก.

*

*

* SC/กสก.

*

*

* กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

3/200

*

*

*
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การทาปุ๋ยอินทรีย์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงหมูหลุม
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การใช้น้าอย่างรูค้ ่า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูก
ผักหวานป่า
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ไร่นาสวนผสมนาโสก
- ศูนย์เรียนรูต้ าบลดงมอน
- ศูนย์เรียนรูค้ าป่าหลาย
- ศูนย์เรียนรูผ้ ึ่งแดด
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

P

1

หลัง

P

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรือ่ ง

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

P

P

P

กสก./ปม./พด.
กสก.
กสก./เทศบาล
ต.นาโสก
กสก.
กสก.
กสก.
กสก.
กสก.
P

เรือ่ ง
1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
2
2
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

2

ครัง้

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

P

กสก.
กสก.
กสก.
กสก.

P
P
P
P

P

P
P
P
P

P

P

กสก.
กสก.
กสก.
กสก.
กสก.
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

10
1
5
1

ครัง้
ครัง้ /ราย
ครัง้
ครัง้

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

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P
P

P

P

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

กสก.
กสก.
กสก.
กสก.

ครัง้
3/50

ครัง้ /ราย

กสก.

1/50
1/50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

กสก.
ปศ.

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชาการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์า
2) วิชาการผลิตสุกร

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาการปลูกผักหวาน
2) วิชา...................................
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ปริมาณ

หน่วย

1/50
1/50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

1/20
20
50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ราย
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

P
P

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

กสก.
กสก.

P

กสก.

P

กสก.
กสก.

P
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..ดิน ปุย๋ ...
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงหมูหลุม.......
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงปลาในนาข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพืช..

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ

*1-5
*5-10

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง. กษอ,และกษจ.

25 พ.ย.- 31 ม.ค.

สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

25 พ.ย.- 31 ม.ค.

สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด

25 พ.ย.- 31 ม.ค.

สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 31 ธ.ค.

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

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

3

เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วจิ ยั ข้าว

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน.......................
- ศูนย์ข้าวชุมชน.........................................

1
1

ศูนย์
ศูนย์
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- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน........................
- ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
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
ศูนย์

3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
1

ครั้ง
ครั้ง
1 /200 ครั้ง/ราย

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

ก.ย.-60

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

*

ส.ค.-60

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

*

*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

*15

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

สนง.เกษตรอาเภอ

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

สนง.เกษตรอาเภอ

4.5.4 อื่นๆ จัดถ่ายทอดความรู้กลุ่มยุว
เกษตรกรในโรงเรียน
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ระยะเวลา

ครั้ง
1 / 50

ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน

1 / 50

ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

2) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ

1 / 50

ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)

1 / 50

ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

1 / 50

ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ

ครั้ง/
ราย
1 / 50

ครั้ง/
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
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2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

ปริมาณ หน่วย
1 / 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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ครั้ง/
ราย
ราย
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปศุสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาและกบ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืช
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชนตาบลป่งขาม
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชนตาบลป่งขาม
- วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบ์ ้านโคกสวาท
- ศูนย์เรียนรู้การทาการประมงหว้านใหญ่
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

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

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.ปศุสตั ว์อาเภอ
สนง.ประมงอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1

เรื่อง

1

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

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

3

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*20-25
*25-30

.

*

*

ศูนย์วิจยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดนิ

*

สนง.เกษตรอาเภอ
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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 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ หน่วย
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
1 /200 ครั้ง/ราย

-

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*20มิ.ย.

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....

สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ง
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ หน่วย
3 / 50 ครั้ง/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

*

*

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

*
สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่า)
1) วิชา ชาวนามืออาชีพ

1 / 50 ครั้ง/ราย

*

สนง.เกษตรอาเภอ, , ศุนย์
วิจัยและพัฒนาการเกษตร

2) วิชา การทานาเพื่อลดต้นทุนการผลิต

1 / 50 ครั้ง/ราย

*

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, ศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน

3) วิชา การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคข้าว

1 / 50 ครั้ง/ราย

*

4) วิชา การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ ว

1 / 50 ครั้ง/ราย

*

สนง.เกษตรอาเภอ, , ศุนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน
สนง.เกษตรอาเภอ,
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านโคกสวาท

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (เกษตรทฤษฎีใหม่ /
เศรษฐกิจพอเพียง)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

1 / 50 ครั้ง/ราย

*

สนง.เกษตรอาเภอ,
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
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ปริมาณ หน่วย

5.1.3 หลักสูตรเสริม (การทาบัญชีฟาร์ม และการ
ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า)
1 / 50 ครั้ง/ราย
1) วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชา การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

1 / 50 ครั้ง/ราย
-

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 สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

*
*

สนง.เกษตรอาเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.เกษตรอาเภอ
ชลประทาน

ราย
ราย
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