1

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ.เกษตรวิสัยจังหวัด.ร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุย๋ อินทรีย์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การกาจัดศัตรูพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ ว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง.การผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสระหงส์
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนทอน
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสะแบง
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแตง
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองอ่าง
3. การบริหารจัดการ ศพก.

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

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน




อบต
ศพกเครือข่าย

1

หลัง



กองฉลาก

ฐาน
ฐาน
ฐาน

พด
พด,กสส
กสส
ศมข,กสส
กสส,ชปท
ศมข






ฐาน
เรื่อง
เรื่อง
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
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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/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
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง
ครัง/ราย
ครัง
ครัง

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

23

7

6

กสส
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ครัง
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กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย
ครัง/ราย

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

20

14

2

กสส

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวิชา))
1) วิชา.การผลิตปุย๋ อินทรีย์
2) วิชา.การปลูกข้าวด้วยวิธีการหยอด
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (เกษตรทฤษีใหม่)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

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

1) วิชา.การจัดทาบัญชีครัวเรือน
2) วิชา.การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย

พด,กสส
ศมข,กสส
กสส
ตบช,กสส,

ตบช
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกอ้อย

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง อ้อยคั้นน้า
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์ ดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์ จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง
- ศูนย์ ข้าวชุมชน

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน




1

หลัง



1
1

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

กษก.
กษก.


กษก.

ฐาน
ฐาน




กรมการข้าว
กษก.

1
1

เรื่อง
เรื่อง






กษก.
กษก.

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์






กรมวิชาการ
กษก.
กษ.
กรมการข้าว
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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

ปริมาณ

หน่วย

3
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
12
1/200
12
-

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง
ครั้ง

-

ครั้ง

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













































































กษก.
 กษก.
 กษก.
 กษก.













ทุกหน่วยงานกระทรวง
ทุกหน่วยงานกระทรวง
ทุกหน่วยงานกระทรวง









ทุกหน่วยงานกระทรวง
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กิจกรรม

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

ปริมาณ

หน่วย

4/80

ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

3/50

ครั้ง/ราย

1) วิชา การปรับปรุงบารุงดิน
2) วิชา การทานาหยอดข้าวแห้ง
2) วิชา กาลดสารเคมีและยาฆ่าแมลง
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
2) วิชา การให้วัตซีนและพืชอาหารสัตว์
3) วิชา การเลีย้ งปลาในนาข้าว
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

1/50
1/50
1/50
3/50
1/50
1/50
1/50
3/50

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













พด./กรมวิชการ













กษก./กษ.

1) วิชา บัญชีลดต้นทุน
2) วิชา การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
2) วิชา การขยายพันธุ์พชื
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

1/50
1/50
1/50
30
300

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย















5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)





กรมการข้าว
กษก.

กษก./กรมปศุสัตว์
กษก./กรมประมง

กรมตรวจบัญชีฯ
กษก./กรมชลฯ

กษก.
ทุกหน่วยงานกระทรวง



















ทุกหน่วยงานกระทรวง
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

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

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชือ่ กิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ..........จังหาร..............................จังหวัด..ร้อยเอ็ด................... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตเมล้กพันธุ์ขา้ ว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง โรงเรียนเกษตรกร
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ ศดปช.ดินดา
- ศูนย์ ศจช.ดงสิงห์
- ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ขา้ วจังหาร

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง

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

5
8

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
คณะกรรมการศพก.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
สถานีพัฒนาทีด่ ิน
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วิจยั ข้าว,

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

1
1
1

เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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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/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

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12
1

1/200
2

ครัง
ครัง
ครัง/ราย
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

25

8

7

ทุกวันที2่ 5 ของทุกเดือน

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

18

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

ครัง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1/50

ครัง/ราย

1) วิชาการเตรียมดิน
2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชาการทาและการใช้นาหมัดชีวภาพ
4) วิชาการทานาส้มควันไหม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /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

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

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

สนง.ตรวจบันชี
สนง.เกษตรอาเภอ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ 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

22

15

3

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลา

กิจกรรม

ปริมาณ

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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1
1

ศูนย์
แผน

*1-5
*5-10

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาปุย๋ หมัก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลาในนาข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไก่พนื้ เมือง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

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

สถานีพัฒนาทีด่ ิน
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาทีด่ ิน

เรื่อง

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน
- ศูนย์ขา้ วชุมชน
- 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 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน

ปริมาณ

หน่วย

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์ข้าว ร้อยเอ็ด

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

21

7

7
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

24

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

ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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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

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
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
1 / 50
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั้ง
ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
2) วิชา เกษตรกรรมทางเลือก

1 / 50
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

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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ปริมาณ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า.
3) การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รั6.1
ฐ/เอกชน/ชุ
มชน)
งบพัฒนาจั
งหวัด ชื่อกิจกรรม
..................
.........................................................................

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

ครั้ง/ราย

1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอทุง่ เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาปุย๋ หมักชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูพืชผสมผสาน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้สารชีว
ภั2.3
ณฑ์การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการปลูก
พืชผสมผสาน
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลมะบ้า
- ศูนย์ จัดการดินปุย๋ ชุมชนตาบลมะบ้า
- ศูนย์ ข้าวชุมชนตาบลมะบ้า
- ศูนย์ เครือข่ายตาบลบึงงาม
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

สนง.กษอ./ศพก.

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

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

ศพก.
ศพก.
ศพก.
ศพก.

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 หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการ

1-5
5-10

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

เรื่อง

ศพก.

เรื่อง

สนง.กษอ./ศพก.

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
6
12

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

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

25

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
9

5

5
5
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

8
5

5

สนง.กษอ./ศพก.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ

หน่วย

6
12

ครั้ง
ครั้ง
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 หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการ

5

5
5
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

5

5

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจยั ข้าว,

15

สถานีพัฒนาทีด่ นิ ,ประมง ,ปศุสัตว์
ชลประทาน

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

12
2

ครั้ง
ครั้ง

ศพก.
ศพก.

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

1
1

ครั้ง
ครั้ง

สนง.กษอ./ศพก.

3/50

ครั้ง/ราย

3/50
3/50

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

22

9

15

สนง.กษอ.

8

สนง.กษอ./ศพก.

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชาการลดต้นทุนการผลิตข้าว
2) วิชาการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

3/50

22
22

16
16

4
4

สนง.กษอ./ศพก.
สนง.กษอ./ศพก.

22

16

4

สนง.กษอ./ศพก.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาการปลูกพืชใช้น้าน้อย
2) วิชาการแปรรูปถั่วลิสง
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม โครงการ
ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) กรมส่งเสริม
การเกษตร
ชื่อกิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

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

ครั้ง/ราย

1/60
1/30
1/120
1/60

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

-

-

22
16
16,21
10

สนง.ชลประทาน/สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ./ศพก.
สนง.กษอ.

สนง.กษอ./ศพก.
80/400 ราย/ไร่
1/200

ครั้ง/ราย

24

สนง.กษจ
สนง.กษอ.
ศพก.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
แผน

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 ่วม
ดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

5
10

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ลดต้นทุนการผลิต
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การใช้สารชีวภัณฑ์แทน
การใช้สารเคมี
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง วางแผนการผลิตเพือ่ ให้
เหมาะสมกับพืน้ ที่
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ลดความเสีย่ งจากการ
ผลิต
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง แปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่
เพือ่ เพิม่ มูลค่า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง การลด
ต้นทุนการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์แทน
การใช้สารเคมี
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

1

หลัง

1
1

ฐาน
ฐาน

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

25 พ.ย. - 15 ม.ค.
25 พ.ย. - 15 ม.ค.

1

สนง.เกษตรอาเภอและศพก.

ฐาน
25 พ.ย. - 15 ม.ค.

1

ฐาน
25 พ.ย. - 15 ม.ค.

1

เรือ่ ง
1 มี.ค. - 30 พ.ค.

50

เรือ่ ง

25 พ.ย. - 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศพก,สถานีพัฒนา
ที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ,
ศวพ.,สถานีพัฒนา
ที่ดิน, สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

19

กิจกรรม
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
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

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
ศูนย์

3
12

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

12 ครัง้
12 ครัง้
1/200 ครัง้ /ราย

1
2

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

25 พ.ย. - 15 ม.ค.
25 พ.ย. - 15 ม.ค.
25

หน่วยงานทีร่ ่วม
มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
ดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

8
7
อย่างน้อยเดือนละครัง้ ทาง facebook
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

เดือนละครัง้
เดือนละครัง้
23

สนง.เกษตรอาเภอ
ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
สนง.เกษตรอาเภอ

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆทัศนศึกษาดูงาน
4.6 คลินิกเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
สนง.เกษตรอาเภอ
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

5. การอบรมเกษตรกร
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครัง้ /
ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60

5.1.1 หลักสูตรหลัก
1) วิชาการลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพิม่
1/50 ครัง้ /ราย
ผลผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1/50 ครัง้ /ราย
1) วิชาเกษตรผสมผสาน
1/50 ครัง้ /ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น การปรับปรุงบารุงดิน
ครัง้ /
,การแปรรูปผลผลิตข้าว,การใชสารชีวภัณฑ์
ราย
,และการวางแผนการผลิต
1) วิชาการปรับปรุงบารุงดิน
2) วิชาการแปรรูปผลผลิตข้าว,การตลาด

1/50 ครัง้ /ราย
1/50 ครัง้ /ราย

3) วิชาการใชสารชีวภัณฑ์
4) วิชาการวางแผนการผลิตข้าว

1/50 ครัง้ /ราย
1/50 ครัง้ /ราย

5.2 การอบรมอืน่ ๆ (อบรมศจช. )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

60
50

ราย
ราย

เม.ย.-60 พ.ค.-60

หน่วยงานทีร่ ่วม
มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
ดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
ศพก./สนง.เกษตรอาเภอ

21
21

ศพก./สนง.เกษตรอาเภอ

15
15
3
3
16

สถานีพัฒนาที่ดิน
ศพก.และสนง.
เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศพก.และสนง.
เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

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

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชือ่ กิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพชื
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ปราชญ์นายวีรยุทธ สุวัฒน์
- ศูนย์เครือข่ายปราญช์
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- ศูนย์ .........................................
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
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

24

10

9
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กิจกรรม
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชาลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
2) วิชา...................................
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) เกษตรผสมผสาน
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร
การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีครัวเรือน
2) วิชา...................................
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

ปริมาณ

หน่วย

1/200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง
ครั้ง

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

24

ครั้ง
1/50

ครั้ง/ราย

1/50

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

1/50

1/50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย

22
16

4
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กิจกรรม
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

ปริมาณ

หน่วย

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

ราย

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 อาเภอ....พนมไพร....จังหวัด....ร้อยเอ็ด.... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ลดต้นทุนการผลิต
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกข้าว
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง.การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ .ศดปช. ต.วารีสวัสดิ์
- ศูนย์ .ศจช. ต.พนมไพร
- ศูนย์ .ศจช. ต.คาไฮ
- ศูนย์ .เรียนรู้ young smartfarmer ต.พนมไพร..
- ศูนย์ .เรียนรู้ young smartfarmer ต.โคกสว่าง
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

1
1
1
1
1

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

สถานีพัฒนาที่ดนิ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,ประมง,ปศุสตั ว์
ชลประทาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว

25 พ.ย.- 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.

25

9

8

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้าน
การวิ
จยั ฝึวิจกยั งาน
ฯลฯ
4.5.1
ร่วมกั
บ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.
ตลอดฤดูหลักกาลผลิ
ตตามแนวทางโรงเรี
นเกษตรกร)
5.1.1
สูตรหลั
ก (การลดต้นทุนยและเพิ
่มประสิทธิภาพการผลิต
สิ1)นค้วิาชเกษตรหลั
ก
ของ
ศพก
(ระบุ
ว
ช
ิ
า))
า..การใช้และทานาหมักชีวภาพ
2) วิชา...การใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าว
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้
น1)าอย่วิชาา.การท
งรู้คุณค่าบั
า ญชีครัวเรือน
2) วิชา...................................
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6.6.1การสนั
บเคลื..................
่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
งบพับฒสนุ
นาจันงเพิหวั่มดเติมชืเพื
่อกิ่อจขักรรม
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................

ปริมาณ

หน่วย

1/200

ครัง
ครัง
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

18

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ,สถานีพัฒนาที่ดนิ
ประมง,ปศุสตั ว์, ชลประทาน,
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว

ครัง
ครัง

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

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

22

15

4
สถานีพัฒนาที่ดนิ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เกษตรกรรมทางเลือก
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เทคโนโลยีการผลิตพืช
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง
การเกษตรผสมผสาน

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

5
10
25 พ.ย. - 30 ธ.ค.
25 พ.ย. - 15 ม.ค.
25 พ.ย. - 15 ม.ค.
25 พ.ย. - 15 ม.ค.
25 พ.ย. - 15 ม.ค.

1 มี.ค. - 30 พ.ค.

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

50

เรือ่ ง
25 พ.ย. - 30 ม.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

1
1

ศูนย์
ศูนย์

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

25 พ.ย. - 15 ม.ค.
25 พ.ย. - 15 ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ศวพ.ร้อยเอ็ด
สนง.เกษตรอาเภอ,
ศวพ.,สถานีพัฒนาที่ดิน
, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ,
ศวพ.,สถานีพัฒนาที่ดิน
, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
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 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ หน่วย
3
12

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

12 ครัง้
12 ครัง้
1/200 ครัง้ /ราย
20
2

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59

25

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

10

9

อย่างน้อยเดือนละครัง้ ทาง facebook
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

เดือนละครัง้
เดือนละครัง้

18

1

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ
ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง้
ครัง้

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

3-4

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
สนง.เกษตรอาเภอ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

5. การอบรมเกษตรกร
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กิจกรรม
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก
1) วิชาลดความเสี่ยงจากการทาการเกษตร
เชิงเดี่ยว
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรผสมผสาน
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาการปรับปรุงบารุงดิน
2) วิชาบัญชีครัวเรือน
3) วิชาการเลี้ยงโค-กระบือ
4) วิชาการปลูกและดูแลรักษาพืชไร่
5.2 การอบรมอื่นๆ (อบรมศจช. )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................

ปริมาณ หน่วย
1/50 ครัง้ /
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
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ศพก./สนง.เกษตรอาเภอ

1/50 ครัง้ /ราย
1/50 ครัง้ /ราย
1/50 ครัง้ /ราย
ครัง้ /
ราย
1/50
1/50
1/50
1/50
60
50

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

22
22

ศพก./สนง.เกษตรอาเภอ

16
16
5
5
16

สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ตรวบัญชี
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
ศวพ.ร้อยเอ็ด
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์ เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอโพนทราย จังหวัดร้ อยเอ็ด ประจาปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนิ นการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้ างศาลาเรี ยนรู ้
2.2 การปรับปรุ งฐานเรี ยนรู ้
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง การปรับปรุ งบารุ งดิน
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง การใช้น้ าอย่างรู ้ คุณค่า
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง การจัดการสุ ขภาพสัตว์
2.3 การปรับปรุ งแปลงเรี ยนรู ้ เรื่ อง
เกษตรกรรมทางเลือก
2.4 การปรับปรุ ง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครื อข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการดินปุ๋ ยชุมชน
- ศูนย์ ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
- ศูนย์ เมล็ดพันธุข์ า้ วชุมชน
- ศูนย์ .........................................
3. การบริ หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่ วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

P

1
1
1
1
4

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่ อง

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

กรมการข้าว
สนง.พัฒนาที่ดิน
สนง.ชลประทาน
สนง.ปศุสตั ว์อาเภอ

4

เรื่ อง

P

P

สนง.เกษตรอาเภอ

1
2
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

P
P
P

P
P
P

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
กรมการข้าว

3

ครั้ 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 หน่ วยงานทีร่ ่ วมดาเนินการ

P
P

P

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

P

P

สนง.เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม
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 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

ปริมาณ

หน่ วย

12
12
12

ครั้ ง
ครั้ ง
ครั้ ง

12
12
1/200
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 หน่ วยงานทีร่ ่ วมดาเนินการ

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ ง P
ครั้ ง P
ครั้ ง/ราย
ครั้ ง P
ครั้ ง

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P
P
P
P

P

P

P

P

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
หน่วยงานภาคี
สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ ง
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่ วย

3/50

ครั้ ง/ราย

P

1) วิชา ปรับปรุ งบารุ งดิน
2) วิชา การเมล็ดพันธุ์
5.1.2 หลักสู ตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /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

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

P

1) วิชาการทาบัญชีครัวเรื อน
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

ครั้ ง/ราย
ครั้ ง/ราย
ราย
ราย

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสู ตรและ
แผนการเรี ยนรู ้ ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรี ยนเกษตรกร)

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 วยงานทีร่ ่ วมดาเนินการ

P

P

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสู ตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
สนง.พัฒนาที่ดิน
กรมการข้าว

P
P

หน่วยงานภาคี

P
P

สนง.บัญชีสหกรณ์
สนง.ชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

33

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทานาส้มควันไม้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาปุย๋ หมักและนา
หมักชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง พืชผักสวนครัวปลอด
สารพิษ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องแปลงพันธุ์
อ้อยปลอดโรคใบขาว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลหนองใหญ่
- ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลโนนชัยศรี
- ศูนย์ จัดการดินปุย๋ ชุมชนตาบลหนองใหญ่

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1

ฐาน
ฐาน

1

ฐาน

1

เรื่อง

2

เรื่อง

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
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

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

กรมวิชาการเกษตร
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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 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

3
3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

6
5
1/200

ครัง
ครัง
ครัง/ราย
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

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

ครัง
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

3/50

ครัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

1/50

ครัง/ราย

1) วิชาการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อย
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

1/51

ครัง/ราย

1/50
1/50
1/50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชา องค์กรเกษตรกร
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................

1/50
1/50
1/267
2/60

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย

-

-

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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 ม
ดาเนินการ

การยางฯ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค

1

ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค

สถานีพัฒนาทีด่ ิน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค

ชลประทาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1
1
1

ฐาน
ฐาน
เรื่อง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ศูนย์จดั การดินปุ๋ย
- ศูนย์นาแปลงใหญ่เมยวดี
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

4

เรื่อง

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3

ครัง

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

สนง.เกษตรอาเภอ

6-10

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตรอาเภอ
, สถานีพัฒนาทีด่ ิน
สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค

สนง.เกษตรอาเภอ

24

9

8

สนง.เกษตรอาเภอ
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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

3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง

1/200

ครัง
ครัง
ครัง/ราย

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
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 ดาเนินการ
2
2
2 สนง.เกษตรอาเภอ
25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

สนง.เกษตรอาเภอ

25

สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สถานีพัฒนาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

15

ครัง
ครัง

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. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ระยะเวลา

ครัง
2/50

ครัง/ราย

15

2

สนง.เกษตร
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ปริมาณ

หน่วย

1) วิชา การผลิตเชือราไตรโคเดอร์ม่า
2) วิชา การทาเกษตรอินทรีย์
3) วิชา การผลิตและการใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การปลูกมะนาว
5) วิชา การเลียงปลากินพืช
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
2) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่
3) วิชา เกษตรผสมผสาน
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

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

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

1) วิชา การทาบัญชีครัวเรือน
2) วิชา การพัฒนาองค์กรเกษตรกร
3) วิชา การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
1) อบรมพัฒนา Smart Famer
2) อบรมเกษตรกรผูน้ า
2) อบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

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 ม
ดาเนินการ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
15

สนง.เกษตร

15

สนง.เกษตร

15

สนง.เกษตร

15

สนง.เกษตร

15

สนง.เกษตร
สนง.เกษตร

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

2

สนง.เกษตร

2

สนง.เกษตร

2

สนง.เกษตร

1/50
1/50
1/50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

2

ตรวจบัญชีสหกรณ์

2

สนง.เกษตร

2

สนง.เกษตร

2/10
1/50
160

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย

1/50
1/50
1/50

สนง.เกษตร

28

19

สนง.เกษตร
20

29-พ.ย.

ตรวจบัญชีสหกรณ์
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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

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชือ่ กิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชปุ๋ยสด
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตนาหมักชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลดต้นทุน
การผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพชื ชุมชน ม.6 ต.เมืองทอง
- ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

ปริมาณ หน่วย

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

1
1

ศูนย์
แผน

สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

1

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ

4

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง
ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*

*

*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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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

ปริมาณ หน่วย

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
สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง
ครัง
12
ครัง
12
ครัง
1/200 ครัง/ราย
ครัง
ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

42

กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ หน่วย

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

ครัง/ราย

3/150

*

1) วิชา ลดต้นทุนการผลิตข้าว
2) วิชา...................................
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

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

*

1) วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชา การใช้นาอย่างมีคุณค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
ราย
ราย

*

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวิชา))

*

*

สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*
*

สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ

*

สนง.เกษตรอาเภอ
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ปริมาณ หน่วย

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

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชือ่
กิจกรรม ....................................................
หมายเหตุ 4.3 field day หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ1.สานักงานเกษตรอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
2.สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
3.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
4.สถานีพฒ
ั นาที่ดินร้อยเอ็ด
5.ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
6.ปศุสัตว์จงั หวัดร้อยเอ็ด
7.ชลประทานร้อยเอ็ด
8.องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทอง
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพื่อกาจัดศัตรูพืช
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุน
การผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์เกษตรกรรมทางเลือก
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน
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

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพัฒนาที่ดนิ
สนง.เกษตรอาเภอ, ปศุสัตว์
สนง.เกษตรอาเภอ

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดนิ

1

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

1
1

ศูนย์
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
1

ครั้ง
ครั้ง
1 /200 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

10-14

ก.ย.-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1-7

25

ก.ค.-60 ส.ค.-60

8

7
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*24

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

ครั้ง
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

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
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้น้าหมักชีวภาพ
4) วิชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ - การปลูกถั่วลิสงหลังนา

-

ครั้ง

-

ครั้ง

3 / 50

ครั้ง/ราย

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 / 50
1 / 50
30

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย

30

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

22

ม.ค.-60

ก.พ.-60 มี.ค.-60

16

เม.ย.-60

พ.ค.-60 มิ.ย.-60

ก.ค.-60 ส.ค.-60

ก.ย.-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

4
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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

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปศุสตั ว์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ประมง
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การทา
เกษตรแบบผสมผสาน
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ พึง่ พาเกษตรเกือกูล
- ศูนย์ สวนพึง่ บุญ
- ศูนย์ บ้านสวนพอเพียง

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง

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

25
25

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
คณะกรรมการศพก.
คณะกรรมการศพก.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพัฒนาทีด่ ิน
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 ม.ค.-31 มี.ค.
1 ม.ค.-31 มี.ค.
1 ม.ค.-31 มี.ค.
1 ม.ค.-31 มี.ค.
10 มี.ค.- 30 พ.ค.

5

เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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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 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

3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
1

1/200

ครั้ง
ครั้ง
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

25

8

7

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

คณะกรรมการศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

5

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

ครั้ง
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กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก การลดความเสี่ยงจาก
การทาเกษตรเชิงเดี่ยว
1) วิชาการการทาเกษตรแบบผสมผสาน
2) วิชาการปรับปรุงบารุงดิน
3) วิชาการเลี้ยงสัตว์
4) วิชาการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
5.1.2 หลักสูตรบังคับการทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

3/50

ครั้ง/ราย

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

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

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

2/90

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1/90

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

สนง.ตรวจบันชี

200
50

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

23

15

3

สนง.เกษตรอาเภอ

สถานีพัฒนาทีด่ ิน
พัฒนากรอาเภอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

50

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลา
กิจกรรม
1.วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินงาน
2. พัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนร็
-ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน
-ฐานเรียนรู้ เรื่อง พันธ์และการจัดการพันธุ์ข้าว
-ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
-ฐานเรียนรู้ เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้เรื่อง
2.4.การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
-ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหญ้าหน่อง หมู่ 8 ตาบลจาปาขัน
-ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านส้มโฮง หมู่ 7 ตาบลหินกอง
-ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหม้า หมู่ 7 ตาบลสระคู
-ศูนย์ไร่นาสวนผสมบ้านเปลือย หมู่ 8 ตาบลดอกไม้
-ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ตาบลทุ่งศรีเมือง
-ศูนย์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5 ตาบลทุ่งหลวง

ปริ มาณงาน

หน่วย

1

ศูนย์

1

แผน

1

หลัง

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

1
1
2
1
1

ศูนย์

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

ปี 2559
ต.ค
59

พ.ย
59

ปี 2560
ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
59 60 60 60

เม.ย
60

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
60 60 60 60 60

หน่วยงานร่ วม
ดาเนินการ

ศูนย์
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ระยะเวลา
กิจกรรม

ปริ มาณงาน

3.การบริหารจัดการ ศพก.
3
3.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
12
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
12
4. การให้บริการของ ศพก.
5
4.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
5
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
1/200
4.3 Field Day
5
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
1
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษาหน่วยงาน/เอกชนในด้านการ
วิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
4.5.3 ฝึกงานของ
4.5.4อื่น ๆ
5.การอบรมเกษตรกร
3
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก
ตลอดฤดูกาลผลิต ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
5.1.1 หลักสูตรหลัก
1/50
1)วิชา การลดต้นทุนการทานา
1/50
2)วิชา การเพิ่มผลผลิตต่อไร่

หน่วย

ครั้ง

ปี 2559
ต.ค
59

ปี 2560

พ.ย
59

ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
59 60 60 60

25

10

เม.ย
60

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
60 60 60 60 60

หน่วยงานร่ วม
ดาเนินการ

9

ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง
ครั้ง

11
ม.วิทยลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
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ระยะเวลา
กิจกรรม
5.1.2 หลักสูตรบังคับ
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่
2) วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
3) วิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์
4) วิชามาตรฐานสินค้าเกษตรมุ่งสู่ช่องทางการจาหน่าย
5.1.3 หลักสูตรเสริม
1)วิชาการปลูกและแปรรูปกล้วย
2) วิชาการเลี้ยงและการแปรรูปด้านประมง(ปลา)
3) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
4)วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6.การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก
6.1 งบพัฒนาจังหวัด
6.2 งบจากท้องถิ่น
6.3 ระบุแหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม.....

ปริ มาณงาน

หน่วย

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

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

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

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

ปี 2559
ต.ค
59

พ.ย
59

ปี 2560
ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
59 60 60 60

เม.ย
60

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
60 60 60 60 60

หน่วยงานร่ วม
ดาเนินการ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

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

10-ต.ค.
15 ต.ค

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
คณะกรรมการ ศพก.สนง,เกษตรอาเภอ

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกมะนาว
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกฝรัง่ จิมจู
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกกล้วย
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ปศุสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงสัตว์น้า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง
เกษตรกรรมทางเลือก ไร่นาสวนผสม
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์เคือข่ายข้าวอินทรีย์ ต.วังหลวง
- ศูนย์เครือข่ายสวนช่อจันทร์ ต.พรสวรรค์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

1
1
1
1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรือ่ ง

10

เรือ่ ง

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3

ครัง้

ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานีพฒ
ั นาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
สนง,ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ

25 พ.ย. -30 ธ.ค.
25 พ.ย. -30 ธ.ค.
25 พ.ย. -30 ธ.ค.
25 พ.ย. -30 ธ.ค.
21 พ.ย. -30 ธ.ค.
21 พ.ย - 20 ม.ค.
12 ธ.ค.-20 ม.ค

สนง,เกษตรอาเภอ,สถานีพฒ
ั นาที่ดิน,
ประทง,ปศุสัตว์,ศูนย์วิจัยข้าว
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สถานีวิจัยข้าว ,สนง,เกษตรอาเภอ
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ

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

25

15

15

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 การแก้ปญ
ั หาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ

หน่วย

10
12
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้

40
60
1/200
5
3

ครัง้
ครัง้
ครัง้ /ราย
ครัง้
ครัง้

4.5.1 วิจัยร่วมกับ กรมการข้าว
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ กรมการข้าว
4.5.3 ฝึกงานของ ยุวเกษตรกรในโรงเรียน
ตาบลเกาะแก้ว
4.5.4 อืน่ ๆ แปลงเรียนรูโ้ ครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่
4.6 คลินิกเกษตร

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

18

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
ศพก,สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
ศพก.
ศพก.
กระทรวงเกษตรฯ,อปท.
ศพก.
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
3

ครัง้

ศพก.,สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ

4

ครัง้

ศพก.,สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ

-

ครัง้
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กิจกรรม

ปริมาณ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

ครัง้ /ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

3/50

ครัง้ /ราย

22

1) วิชาการปรับปรุงบารุงดิน
2) วิชาเกษตรอินทรีย์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)

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

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

22 ธ.ค.

1) วิชาการป้องกันกาจัดศัตรูพชื โดยวิธี
ผสมผสาน
2) วิชาการเลี้ยงสัตว์น้า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................

1/50

ครัง้ /ราย

1/50
630
200

ครัง้ /ราย
ราย
ราย

22

10

ศพก.,สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ

สถานีพฒ
ั นาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด

22 ธ.ค.

สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,ตรวจบัญชีฯ,ชลประทาน

22 มี.ค
22 มี.ค

10 พ.ค
10 พ.ค

สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ
สนง,ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
สนง,เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สนง,เกษตรอาเภอเสลภูมิ

-
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 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 การเลี้ยงปลา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ์
เพือ่ กาจัดศัตรูพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกไม้ผล
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การดูแลรักษายางพารา
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

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

3
8

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1

ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

1

ฐาน

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

1
1

ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

การยางแห่งประเทศไทย

1

5

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
2-25 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

1
1

สถานีพัฒนาทีด่ ิน
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

เรื่อง

ศูนย์วิจยั ข้าว/สนง.
เกษตรอาเภอ/สถานี
พัฒนาทีด่ ิน

เรื่อง

ศูนย์วิจยั ข้าว/
สนง.กษอ./สถานี
พัฒนาทีด่ ิน/ประมง/
ปศุสตั ว์

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

ศูนย์
ศูนย์

25 พ.ย.-30 ธ.ค.
25 พ.ย.-30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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- 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 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
ฯลฯ

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 ม
ดาเนินการ

ศูนย์
ศูนย์
3
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
12

ครั้ง
ครั้ง

1/200 ครั้ง/ราย

12

24

8

6

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

18

ศูนย์วิจยั ข้าว/
สนง.กษอ./สถานี
พัฒนาทีด่ ิน/ประมง/
ปศุสตั ว์/ชลประทาน/
สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัด/สนง.
สหกรณ์จงั หวัด

ครั้ง
ครั้ง

4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
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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

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
ครั้ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
1/50 ครั้ง/ราย
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา การเตรียมดิน

1/50 ครั้ง/ราย

2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ต้นพุนธุ์ดี

1/50 ครั้ง/ราย

3) วิชา การทาและการใช้น้าหมักชีวภาพ,ปุย๋
หมักชีวภาพ

1/50

4) วิชา การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและ
วิธีการใช้

1/50

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรผสมผสาน
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
การขยายพันธุ์ไม้ผล
1) วิชา การจัดทาบัญชีต้นทุนการผลิต

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

1/50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

1/50 ครั้ง/ราย
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2) วิชา การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
3) วิชา การขยายพันธุ์ไม้ผล
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น 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

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ

1/50 ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย
ราย
ราย
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 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-นาหมัก
ชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การทานาโดยวิธขี ้าวนา
ตัด
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เกษตรกรรมทางเลือก
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพชื
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

5
10
25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน
1 ธ.ค. - 15 ม.ค.

1

ศพก.,สนง.เกษตรอาเภอ

ฐาน
1 ธ.ค. - 15 ม.ค.

1
1

ฐาน
ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ +...
ศพก.,สนง.เกษตรอาเภอ

1 ธ.ค. - 15 ม.ค.
1 ธ.ค. - 15 ม.ค.

1

เรือ่ ง
1 มี.ค. - 30 พ.ค.

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

50

เรือ่ ง

1 ธ.ค. - 30 ม.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

1
1

ศูนย์
ศูนย์

1 ธ.ค. - 30 ม.ค.
1 ธ.ค. - 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศวพ.,สถานีพัฒนาที่ดิน
, ศข.
สนง.เกษตรอาเภอ,
ศวพ.,สถานีพัฒนาที่ดิน
, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ,
ศข.
สนง.เกษตรอาเภอ
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 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆทัศนศึกษาดูงาน
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ หน่วย
3
12

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12 ครัง
12 ครัง
1/200 ครัง/ราย
20
2

ครัง
ครัง

1

ครัง

1/50 ครัง/
ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59

25

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

10

9

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

เดือนละครัง
เดือนละครัง

25

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศพก.
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สนง.เกษตรอาเภอ

3-4

สนง.เกษตรอาเภอ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สนง.เกษตรอาเภอ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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5.1.1 หลักสูตรหลัก
1) วิชาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรผสมผสาน
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาบัญชีครัวเรือน
2) วิชาการเลียงโค-กระบือ
3) วิชา................................
4) วิชา................................
5.2 การอบรมอื่นๆ (อบรมศจช. )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59

ศพก./สนง.เกษตรอาเภอ

1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
ครัง/
ราย
1/50
1/50
1/50
1/50
60
50

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

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

ศพก./สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.ตรวจบัญชี
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

16

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
อาจสามารถ
ร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2560
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ........................................จั
งหวัด.....................
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ด2.การพั
าเนินการ
ฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกมะนาว
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตปุ๋ย
อินทรียอ์ ัดเม็ด
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงโคเนื้อ
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงปลา
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง
การเพิ่มศักยภาพการผลิต และลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1

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

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

5-ต.ค.

สนง.เกษตรอาเภออาจสามารถ

10-ต.ค.

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภออาจสามารถ
สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1

ฐาน
เรือ่ ง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์จงั หวัดร้อยเอ็ด

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์วิจยั ข้าว, สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
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ระยะเวลา

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.

7

เรือ่ ง

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อ
ศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน
.......................
- ศูนย์ข้าวชุมชน
.........................................
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
........................
- ศูนย์เครือข่ายบ้านโนนชัย
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

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.

1

ศูนย์วิจยั ข้าว

ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ศูนย์

3

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

12
1

12
ครัง้
12
ครัง้
1 /200 ครัง้ /ราย

25

9

8
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

25

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
, ชลประทาน, ศวพ., กษ., อปท.
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ปริมาณ

หน่วย

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน

12

ครัง้

4.5 ร่วมดาเนินการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

2

ครัง้

4.5.1 วิจัยร่วมกับ กรมการข้าว
1
เรือ่ ง
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
1
เรือ่ ง
กรมการข้าว
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อื่นๆ
ครัง้
.....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
ครัง้
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตาม
1 / 50 ครัง้ /ราย
หลักสูตรและแผนการเรียนรูข้ อง ศพก.
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

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

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ศูนย์วิจยั ข้าวร้อยเอ็ด
ศูนย์วิจยั ข้าวร้อยเอ็ด
นักศึกษา (ถ้านักศึกษาขอมา)

22-ธ.ค.

16-มี.ค.

4-พ.ค.

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน

1 / 50 ครัง้ /ราย

2) วิชา การปลูกพืชปุ๋ยสด

1 / 50 ครัง้ /ราย

4-พ.ค.

22-ธ.ค.

ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
วิศวกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
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3) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
4) วิชา การผลิตน้าหมักชีวภาพ
5) วิชา การผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ด
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุน
อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้า
อย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวชิ า)

ปริมาณ

หน่วย

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

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
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
16-มี.ค.

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

22-ธ.ค.

ศูนย์วิจยั ข้าวร้อยเอ็ด
สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

22-ธ.ค.

สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

16 มี..ค.

1 / 50 ครัง้ /ราย

1) วิชาการใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
1 / 50 ครัง้ /ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 300
ราย
5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆ อย่างไม่เป็นทางการ 300
ราย

4-พ.ค.

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
คณะศึกษาดูงาน
คณะศึกษาดูงาน
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6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
พัฒนาศูนย์เรียนรูด้ ้านการเกษตร
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) งบสนง.
ชลประทาน ชื่อกิจกรรม การปลูกพืช
ใช้น้าน้อย (ระบบน้าหยด)

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1

ครัง้

งบสนง.จังหวัดร้อยเอ็ด

1

ครัง้

1

ครัง้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อาเภออาจสามารถ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

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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