1

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอกุดจับ..จังหวัดอุดรธานี.. ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ (ต่อเติม/ปรับปรุง)
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดการดินปุ๋ย(การทา
ปุ๋ยอินทรีย์ การวิเคราะห์ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดการศัตรูพชื (การ
ผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า/เชื้อราบิว
เวอร์เรีย)
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงปลาในบ่อ/การ
เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ปศุสัตว์/สุขาภิบาลสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ งการลด
ต้นทุนการผลิต/การเพิ่มผลผลิต
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

ศพก.

1

ฐาน

กสก./พด.

1

ฐาน

กสก.

1

ฐาน

กสก./ประมง

1
1
1

ฐาน
ฐาน
เรือ่ ง

กสก./ปศุสัตว์
กสก.
กสก.

5

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
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กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

กสก./พด.
กสก.
กสก./ศูนย์เมล็ดพันธุ์
กสก.

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

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชน
- ศูนย์ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
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

12
12
12
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

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

12
12
1/200

ครัง้
ครัง้
ครัง้ /ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน

-

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง,
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
.....
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

-

ครัง้

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ครัง้
5/25

ครัง้ /ราย

ศพก.ศจช.

1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้ปุ๋ยอินทรีย์
4) วิชา การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวชิ า)

1/200
1/200
1/200
1/200

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

กสก./พด.
กสก./ศูนย์เมล็ดพันธุ์
กสก./พด.
กสก.

1) วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ

1/100

ครัง้ /ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์

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

1/200

กสก.
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กิจกรรม
2) วิชา. การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

ปริมาณ

หน่วย

1/200
320
500

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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ชป.
ธกส.
ศพก./สนง.กษอ.

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม โครงการ
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่
สากล ปี 2560 จังหวัดอุดรธานี

สนง.เกษตรอาเภอ

6.1 งบพัฒนาจังหวัด โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด หลักสูตร การเพิ่ม
ผลผลิตมันสาปะหลัง
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกรจังหวัด
อุดรธานี

1/80

ครัง้ /ราย

15 ธค.59
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แผนการดําเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจําปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักปลอดภัย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทําปุ๋ยหมัก
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ข้อมูลประจํา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชน
- ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง

1

เรื่อง

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
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 ดําเนินการ
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กิจกรรม
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดําเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ ศวพ.อุดรธานี
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ

หน่วย

3
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1/200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง

2

ครั้ง

1

ครั้ง

1/5

ครั้ง

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
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 ดําเนินการ









ม.ราชภัฎอุดรธานี

ครั้ง
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กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นําตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

1/50

ครั้ง/ราย

1/50
1/50

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

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
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 ดําเนินการ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชาการปรับปรุงบํารุงดิน
2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
เกษตรครบวงจร
5.3 การอบรมอื่นๆ อย่างไม่เป็นทางการ
พืชฤดูแล้ง

1/50

1/50
1/50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

1/60

ราย

1/50

ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
6.2 งบจากท้องถิ่น อบต.เสอเพลอ
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) บริษัทคูโบต้า

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
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 ดําเนินการ

200/3,000 ราย/ไร่
200/3,000 ราย/ไร่
200/3,000 ราย/ไร่
2
ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

1-5

สนง.เกษตรอาเภอ

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ ศพก.

1

แผน

5-10

สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

8

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุง
บารุงดิน

1

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง
บารุงดินและลดต้นทุนการผลิต

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 ่วมดาเนินการ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การสารวจระบบนิเวศแปลงข้าว

คณะกรรมการ ศพก.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค. 59

สนง.เกษตรอาเภอ

1 ต.ค.59 - 31 มี.ค. 60
ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ/
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

1 เม.ย.59 - 31 มี.ค. 60
ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ/
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60
1

ฐาน
1 พ.ค.- 30 ก.ย. 60

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ/ศูนย์
เมล็ดพันธุข์ ้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงกบในกระชัง

1

ฐาน
1 พ.ค.- 30 ก.ย. 60

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงแพะ

1

ฐาน
1 พ.ย. 59 - 30 ก.ย. 60

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา

1

ฐาน

3

แปลง

1 ม.ค. - 30 ก.ย. 60
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้

สนง.เกษตรอาเภอ/สนง.
ประมงอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ/สนง.
ปศุสัตว์อาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ/สนง.
ปศุสัตว์อาเภอ/สนง.
ประมงอาเภอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุง
บารุงดิน

1

แปลง

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การไถกลบตอซังข้าว เพื่อปรับปรุง
บารุงดิน

1

แปลง

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวไว้ใช้ใน
ครัวเรือน

1

แปลง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

5

เรือ่ ง

- ข้อมูลเครือข่าย ศพก. อาเภอกู่แก้ว

1

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ

- ข้อมูลทาเนียบคณะกรรมการ ศพก.

1

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ

- ข้อมูลแผนที่ Zoning พืช ระดับอาเภอ

1

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ

- ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร อาเภอ

1

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ

- ข้อมูลองค์ความรู้ เรือ่ ง ข้าว

1

เรือ่ ง

ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าว

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลค้อใหญ่, ตาบลคอน
สาย

13
2

ศูนย์
ศูนย์

จัดกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(IPM) แก่สมาชิก
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลค้อใหญ่, ตาบลโนน
ทองอินทร์

60

ราย

2

ศูนย์

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

สนง.เกษตรอาเภอ/
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

1 เม.ย.59 - 31 มี.ค. 60

สนง.เกษตรอาเภอ/
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

1 เม.ย.59 - 31 มี.ค. 60
1 พ.ค.- 30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60

ก.ย.-60 หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ/ ศูนย์
เมล็ดพันธ์ข้าว

สนง.เกษตรอาเภอ/ สนง.
เกษตรจังหวัด

16

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60

สนง.เกษตรอาเภอ/
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

20/2

ราย/ครัง้

- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลค้อใหญ่, ตาบลบ้านจีต, ตาบล
คอนสาย, ตาบลโนนทองอินทร์

4

ศูนย์

- ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ตาบลค้อใหญ่, ตาบลบ้านจีต,
ตาบลคอนสาย, ตาบลโนนทองอินทร์

4

จัดกระบวนการเรียนรูด้ ้านการจัดการดินและปุ๋ย

- ศูนย์โครงการปิดทองหลังพระตาบลค้อใหญ่

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

ม.ค.-60

ก.พ.-60

17

21

มี.ค.-60

เม.ย.-60

พ.ค.-60

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60 หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ/ ศูนย์
เมล็ดพันธ์ข้าว

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ/ ธกส.
อาเภอกูแ่ ก้ว

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60
1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ/ ทีท่ า
การปกครองอาเภอ/
อบต.ค้อใหญ่

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

6

ครัง้

3.2 การประชาสัมพันธ์

12

ครัง้

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครัง้

3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

1

ครัง้

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

12

ครัง้

กสก./พด./ปศ./ปม.

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร

12

ครัง้

กสก./พด./ปศ./ปม.

1 /200

ครัง้ /ราย

12

ครัง้

4.3 การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน

18

20

8

*

*

คณะกรรมการ ศพก.

*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
25

12

สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ/ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าว/ สถานี
พัฒนาทีด่ ิน/ ประมง/ ปศุ
สัตว์/ ชลประทาน/กศน./
ธกส. / อบต.

กสก./พด./ปศ./ปม.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
- ฝึกงาน/ศึกษาดูงาน ของนักเรียน

ปริมาณ

หน่วย

4

ครัง้

4

ครัง้

4.6 คลินิกเกษตร/ จังหวัดเคลื่อนที่
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

1

ครัง้

1 / 50

ครัง้ /ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก
1) วิชา การเตรียมดินดี
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การผลิตและการใช้น้าหมักชีวภาพ
4) วิชา การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
5) วิชา การเลี้ยงกบในกระชัง
6) วิชา การเลี้ยงแพะ
7) วิชา การเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา
8) วิชา การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์
9) วิชา การปลูกมันสาปะหลัง
10) วิชา การปลูกอ้อยโรงงาน
11) วิชา การปลูกข้าวนาปี
12) วิชา การสารวจระบบนิเวศในนนาข้าว
13) วิชา การผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวไว้ใช้ในครัวเรือน
14) วิชา การไถกลบตอซังข้าว
15) วิชา การปลูกพืชปุ๋ยสด

15
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50

วิชา
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
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 หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

กศน.อาเภอ/โรงเรียนบ้าน
ค้อดอนแคน/โรงเรียนกูแ่ ก้ว
วิทยา

21

กสก./พด./ปศ./ปม.

เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
2
1) วิชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 / 50
2) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่
1 / 50
5.1.3 หลักสูตรเสริม
3
1) วิชา การปลูกพืชหลังนา
1 / 50
2) วิชา การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
1 / 50
3) วิชา การจัดทาบัญชีครัวเรือน
1 / 50
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
100
5.3 การอบรมอื่นๆ อย่างไม่เป็นทางการ
100
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 บริษัท คูโบต้าเอเชีย บ้านดุง จากัด
กิจกรรม
200
การจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวข้าว ปี 2559
อาเภอกู่แก้ว

วิชา
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
วิชา
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
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 หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรต้นแบบ
ธกส.
ธกส.

10

สนง.เกษตรอาเภอ/ ทีท่ า
การปกครองอาเภอ/
อบต.ค้อใหญ่/ศูนย์เมล็ด
พันธุข์ ้าว/สถานีพฒ
ั นา
ทีด่ ิน/ปศุสัตว์อาเภอ/
กศน./มทบ.24/สถานี
ตารวจภูธรกูแ่ ก้ว
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีก
- ฐานเรียนรู้ เรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่องการเลี้ยงปลา
- ฐานเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง..................
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศตรูพืชชุมชน ต.โพนสูง
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน ต.โพนสูง
- ศูนย์ .........................................
- ศูนย์ .........................................

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1
1

ศูนย์
แผน

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

1

หลัง

สนง.กษอ.

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

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 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
2
3
12
1

1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง
ครั้ง

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา...................................
2) วิชา...................................
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาการวิเคราะห์ผลตอบแทนการผลิต
2) วิชาการทาเกษตรผสมผสาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

1/80

2/80
1/50

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

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

ชลประทาน อด.

ธกส.ไชยวาน
ปฏิรูปที่ดิน อด.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรมส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล ปี
2560
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรมการแปรรูป
ข้าวสารบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

3/50

ครั้ง/ราย
สนง.กษอ.

1/50

ครั้ง/ราย
เทศบาล ต.โพนสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ปลูกพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ประมง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ดินปุ๋ย
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง..................
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

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 1 ต.ค. -15 พ.ย.
16-30
แผน

1

หลัง

4
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

10

ประจาปีงบประมาณ 2560

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

1-31
1 ธ.ค. 59 - 31 มี.ค. 60
1-31
1-31

สนง.กษอ.
สนง.ปศุสัตว์
สนง.ประมง
สถานีพัฒนาที่ดิน

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

1 ธ.ค. 59 - 31 มี.ค. 60

สนง.กษอ.,ประมง,
ปศุสตั ว์, สถานีพฒ
ั นา

ที่ดิน, ศูนย์วจิ ยั ข้าว

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.นาทม
- ศูนย์ เรียนรู้การปลูกผักไร้ดินบ้านคาตานา

1
1

ศูนย์
ศูนย์

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

สนง.กษอ
สนง.กษอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

- ศูนย์ เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต.นาชุมแสง
1
ศูนย์
- ศูนย์ เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ทุ่งฝน
1
ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
6
ครั้ง
3.2 การประชาสัมพันธ์
12
ครั้ง
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
1
ครั้ง
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
1
ครั้ง
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
24
ครั้ง
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
24
ครั้ง
4.3 Field Day
1/200 ครั้ง/ราย
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
12
ครั้ง
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
ครั้ง
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

-

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.กษอ
1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

สนง.กษอ

สนง.กษอ.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

ครั้ง

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

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

1/50 ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา พัฒนาการของข้าว
2) วิชา การป้องกันกาจัดศัตรูข้าว
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)

1/200 ครั้ง/ราย
1/200 ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
3/140 ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย

1) วิชา การทาบัญชีครัวเรือน
2) วิชา...................................
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

1/50 ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
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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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ......นายูง.......จังหวัด...อุดรธานี..... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรูเ้ รือ่ งการปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรูเ้ รือ่ งปศุสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การเลี้ยงสัตว์น้า
- ฐานเรียนรูเ้ รือ่ งการขยายพันธ์พชื และ
การดูแลรักษาพืช
-ฐานเรียนรูเ้ รือ่ งการทาบัญชีครัวเรือน
- ฐานเรียนรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานเรียนรูเ้ รือ่ งพลังงาน
- ฐานเรียนรูเ้ รือ่ งเครือ่ งจักรกลการเกษตร
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง พืชสวน
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์เรียนรูไ้ ร่นาสวนผสม

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรือ่ ง
เรือ่ ง

ตรวจบัญชีหสกรณ์จังหวัด
เกษตรกรตัวอย่าง
พลังงานจังหวัด
เอกชน

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ,
สถานีนย์วจิ ยั
สนง.เกษตรอ
าเภอ,ศู
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์

1

ศูนย์

เกษตรกรตัวอย่าง

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

เกษตรกรตัวอย่าง
เกษตรกรตัวอย่าง
เกษตรกรตัวอย่าง

(นายบัวเรียน เอกตาแสง)

- ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (บ.เชียงดี)
- ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ (นาคาน้อย ม.10)
- ศูนย์ไม้ผล (ต.นายูง ม.9)
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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
ั หาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่4.5.1
วยงานรั
านการวิจัย ฝึกงาน
วิจัยฐร่/เอกชนในด้
วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ หน่วย
12
10
9
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

ครัง้
ครัง้
1 /200 ครัง้ /ราย
6
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
ท้องถิ่น
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ
พัฒนาที่ดินจังหวัด

9

*

*

*

*

*

*

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดนิ ,

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง้
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ปริมาณ หน่วย

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ 12 / 480 ครัง้ /ราย
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิต ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิ
ภาพการผลิ
นค้งดิาเกษตรหลั
กของ
1) วิชทาธิการปรั
บปรุงตบสิารุ
น
1 / 40 ครัง้ /ราย
2) วิชา การดูแลพืชผักสวนครัว
1 / 40 ครัง้ /ราย
3) วิชา การดูแลรักษาสวนยางพารา
1 / 40 ครัง้ /ราย
4) วิชา การปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา
1 / 40 ครัง้ /ราย
5) วิชา การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน 1 / 40 ครัง้ /ราย
1 / 40 ครัง้ /ราย
6) วิชา การขยายและการใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์ม่า และ เชื้อราบิวเวอร์เรีย
1 / 40 ครัง้ /ราย
7) วิชา การขยายพันธุพ์ ชื
8) การผลิตน้าหมักชีวภาพและการผลิตปุ๋ยหมัก 1 / 40 ครัง้ /ราย
1 / 40 ครัง้ /ราย
9) การเลี้ยงสัตว์น้าและผลิตอาหารปลา
1 / 40 ครัง้ /ราย
10) การเลี้ยงจิง้ หรีด
1 / 40 ครัง้ /ราย
11) การจัดทาไร่นาสวนผสม
1 / 40 ครัง้ /ราย
12) การให้ความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
ครัง้ /ราย
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 40 ครัง้ /ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59

ธ.ค.-59

ม.ค.-60 ก.พ.-60

มี.ค.-60 เม.ย.-60

พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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ปริมาณ หน่วย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)

ครัง้ /ราย

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า.
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

1 / 40 ครัง้ /ราย
1 / 40 ครัง้ /ราย
ราย
200
ราย

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

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

ตรวจบัญชีหสกรณ์จังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์

-
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์ เรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร อาเภอ....นา้ โสม....จังหวัด....อุดรธานี.... 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 ..การทาปุ๋ ยหมัก....
- ฐานเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การเลี้ยงปลาไหลและกุง้
ฝอยในบ่อพลาสติก

ปริ มาณ

หน่ วย

ระยะเวลา
หน่ วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1
1

ศูนย์
แผน

*1-5
*5-10

1

หลัง

1
1

ฐาน
ฐาน

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

1
1

2.3 การปรับปรุ งแปลงเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง ......

1

2.4 การปรับปรุ ง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ฐาน
ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
20ธ.ค.- 25ม.ค.
20ธ.ค.- 25ม.ค.
20ธ.ค.- 25ม.ค.
20ธ.ค.- 25ม.ค.
20ธ.ค.- 25ม.ค.

สถานีพฒั นาที่ดิน
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

เรื่ อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒั นาที่ดิน

เรื่ อง

สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพฒั นาที่ดิน

20ธ.ค.- 25ม.ค.
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2.5 พัฒนาศูนย์เครื อข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน.......................
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน....โสมเยีย่ ม.....
- ศูนย์ .........................................
3. การบริ หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
4. การให้บริ การของ ศพก.
4.1 การให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริ การด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่ องร้ องเรี ยน

ปริ มาณ

หน่ วย

1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

5
4
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

ระยะเวลา
หน่ วยงานที่ร่วม
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

20ธ.ค.- 25ม.ค.
20ธ.ค.- 25ม.ค.

*
*

*

*
*
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*20

*
*

*
*

ศพก.น้ าโสม
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

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

ครั้ง
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสู ตรและ
แผนการเรี ยนรู ้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรี ยนเกษตรกร)

ปริ มาณ

หน่ วย

1 / 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

ระยะเวลา
หน่ วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

5.1.1 หลักสู ตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา การเตรี ยมดิน
2) วิชา การเตรี ยมท่อนพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้น้ าส้มควันไม้
5.1.2 หลักสู ตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสู ตรเสริ ม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู ้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู ้คุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนื อจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็ นทางการ

1 / 50
1 / 50

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
พัฒนาที่ดิน
พัฒนาที่ดิน
ศพก., สนง.เกษตร
อาเภอ

ครั้ง/ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ,
ชลประทาน

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์
ชลประทาน

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่ อกิจกรรม .......-...........
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ปริ มาณ

หน่ วย

ระยะเวลา
หน่ วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่ อกิจกรรม ......-……….
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..........-..............
ชื่ อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ระบบนาหยดอัตโนมัติกับพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่องส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาปุ๋ยหมัก นาหมัก
ชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพมันสาปะหลัง
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์เรียนรู้ ต.ทมนางาม
- ศูนย์เรียนรู้ ต.หนองกุงศรี
- ศูนย์เรียนรู้ ต.บุ่งแก้ว
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

กสก.
กสก.

1

หลัง

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

กสก. กองสลากฯ
กระทรวงเกษตร
กระทรวงเกษตร
กระทรวงเกษตร
กระทรวงเกษตร

1
1

ฐาน
เรื่อง

กระทรวงเกษตร
กระทรวงเกษตร

5

เรื่อง

กระทรวงเกษตร

2
1
2

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

กระทรวงเกษตร
กระทรวงเกษตร
กระทรวงเกษตร

2
10

ครัง
ครัง

กสก.
กระทรวงเกษตร
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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 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ...............-...........................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ กรมวิชาการ
เกษตร
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ นักเรียน / นักศึกษาดูงาน
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ หน่วย
12
2

ครัง
ครัง

10
ครัง
10
ครัง
1/200 ครัง/ราย
ครัง
1
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

กสก.
กสก.

กระทรวงเกษตร

กรมวิชาการ
รร/กสก.

1

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

ปริมาณ หน่วย
30ครัง/50ราย

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

กสก.

1) วิชาลดต้นทุนการผลิต
2) วิชา การเพิ่มประสิทธิภาพ ศพก.
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)

1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
ครัง/ราย
1/13 ครัง/ราย
ครัง/ราย

กสก.
กสก.

1) วิชาองค์กรเกษตรกร
2) วิชาบัญชีต้นทุน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
2/20 ราย
20
ราย

กสก.
กสก.
กสก.
ศธ

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

กสก/กวก
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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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ..................-....
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุ๋ยหมัก....
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงหมูหลุม.......
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงปลา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรูพืช..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

ปริมาณ หน่วย

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

1
1

ศูนย์ *1-5
แผน *5-10

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

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.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

เรื่อง

ศูนย์วิจยั ข้าว,
สนง.เกษตรอาเภอ
, สถานีพัฒนาที่ดิน

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสัตว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเหล่าอุดม
- ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจันทน์

สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

1
1

ศูนย์
ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วิจยั ข้าว
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- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านม่วง
- 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

ศูนย์
ศูนย์

3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
1

ครั้ง
ครั้ง
1 /200 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

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

*

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

*

*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*15

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

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

ปริมาณ หน่วย
1 / 50

ครั้ง/
ราย

1) วิชา การเตรียมดิน

1 / 50

2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี

1 / 50

3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ

1 / 50

4) วิชา การทาและใช้น้าส้มควันไม้

1 / 50

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)

1 / 50

1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

1 / 50

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

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

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

1 / 50

ครั้ง/
ราย
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2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

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
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

คณะกรรมการ ศพก/สนง.กษอ

1

หลัง

คณะกรรมการ ศพก/สนง.กษอ

1

ฐาน

สปกษ. ,สนง.กษอ

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตปุย๋ อินทรีย์ ,ปรับปรุงดิน

1

ฐาน

สนง.พัฒนาที่ดิน

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลีย้ งปลาในบ่อ
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตอ้อย,การใช้สารชีวภัณฑ์
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง การลดต้นทุนการผลิต
อ้อย
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์ ข้าวชุมชน
- ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์ จัดการปุย๋ ชุมขน
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร (ตลอดทัง้ ปี)
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร (ตลอดทัง้ ปี)

1
1
1

ฐาน
ฐาน
เรือ่ ง

สนง.ประมง

4

เรือ่ ง

สนง.กษอ., หน่วยงานภาค

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

ศูนย์ข้าว ฯ
สนง.กษจ.
สนง.กษอ.

2
4
12
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

สนง.กษอ.
อบต. กานัน/ผูใ้ หญ่บ้าน
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

ครัง้
ครัง้

สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี
สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง,การเลีย้ งสัตว์

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

คณะกรรมการ ศพก/สนง.กษอ

ศูนย์ ฯ , สนง.กษอ.,สนง.กษจ.
ศูนย์วจิ ัยพืชไร่,ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ฯ
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4.3 Field Day
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน (ตลอดทัง้ ปี)
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 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา การลดต้นทุนการผลิต
2) วิชา การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

ปริมาณ

หน่วย

1/200

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

หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการ

สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี
สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี

ครัง้
3/50

ครัง้ /ราย

สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี

1/50
1/50

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

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
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ปริมาณ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร
การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชา ต้นทุนการผลิต
2) วิชา การรวมกลุม่
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลือ่ น ศพก.(รัฐ/เอกชน/
ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชือ่ กิจกรรม
....................................................

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

ครัง้ /ราย

4/160
4/160

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ราย
ราย

ธกส.
ธกส.
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 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 ..การเลี้ยงไก่ไข่.......
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงปลานิล
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพชื ..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

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
1

ศูนย์
แผน

*1-5
*5-10

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

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.เกษตร
อาเภอ, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน

1

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลนาม่วง
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลนาม่วง
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชนตาบลนาม่วง
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

ปริมาณ

หน่วย

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
50
1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

12

ครั้ง

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
ศูนย์วจิ ัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

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

*

*

*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*15

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์,
ชลประทาน, .....
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ปริมาณ

หน่วย

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

2

ครั้ง

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

1

ครั้ง

1 / 50

ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก การใช้ปยุ๋ ตามค่า
วิเคราะห์ดินเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตข้าว
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้น้าส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น การอนุรักษ์ดินและน้า
(ระบุวิชา)

ม.ค.-50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
1 / 50
ม.ค.-50

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

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

1 / 50
1 / 50
-

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

-

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กศน. อาเภอ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอพิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งการทาปุ๋ยนาหมัก
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลียงไก่พืนเมือง
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลียงกบในบ่อซีเมนต์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพื่อกาจัดศัตรูพชื ..
- ฐานเรียนรูด้ ้านบัญชี
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
เรือ่ ง
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

1
2

ฐาน
เรือ่ ง

ต.ค.

ระยะเวลา
พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

เรือ่ ง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.ตรวจบัญชี
ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง,
ปศุสัตว์
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2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลบ้านแดง
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดงยาง
2.6 สร้างศาลาเรียนรู้
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ

หน่วย

2
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
หลัง

3
12
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12
ครัง
12
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

ต.ค.

ระยะเวลา
พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30-ม.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

*

*

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วิจัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.สลากกินแบ่ง

*
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
เศรษฐกิจการเกษตร
สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง,
ปศุสัตว์, ชลประทาน
, .....
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

3 / 50 ครัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวิชา))

ต.ค.

ระยะเวลา
พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ

1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชาการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพชื
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)

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

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

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า.
5.2 การปลูกกล้วยหอมทอง
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

1 / 50 ครัง/ราย
1 / 50 ครัง/ราย
1 / 15 ครัง/ราย
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ไม้ผล
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ดิน/ปุ๋ย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ปลา
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์ ไม้ผล
- ศูนย์ ข้าว
- ศูนย์ ไร่นาสวนผสม
- ศูนย์ ปลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

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

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

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

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง
ครั้ง

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

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

ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา...................................
2) วิชา...................................
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

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

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

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย
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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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชือ่ กิจกรรม ....................................................

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

51

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์ เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ.........เมือง...............................จังหวัด.....อุดรธานี ................ 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 การปรับปรุงบารุงดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลากินพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักปลอดภัย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปกี
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปข้าว
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องกล้วยหอมทอง
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ .........................................
- ศูนย์ .........................................
- ศูนย์ .........................................
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.

ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

15-30

เกษตรอาเภอ

1
1
1
1
1
1
3

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

15 ธค.-30 ม.ค.60
16 ธค.-30 ม.ค.60
17 ธค.-30 ม.ค.60
18 ธค.-30 ม.ค.60
19 ธค.-30 ม.ค.60
15-30
15-30

เกษตรอาเภอ
เกษตรอาเภอ ประมง
เกษตรอาเภอ
เกษตรอาเภอ ปศ
เกษตรอาเภอ
เกษตรอาเภอ

1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

15-30

เกษตรอาเภอ

4
3
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

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

5-10
11-15

เกษตรอาเภอ
เกษตรอาเภอ
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กิจกรรม
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินกิ เกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

1/200
4
4

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย
ครั้ง
ครั้ง

1

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

ครั้ง
3/50

ครั้ง/ราย

1/50
1/50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวิชา))
1) วิชาการปรับปรุงบารุงดิน
2) วิชาการผิตผักปลอดภัย
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กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า
(ระบุวิชา)

1/50
1/50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

1) วิชาบัญชีฟาร์ม
2) วิชาการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
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) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................

1/50
1/50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/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

หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ..วังสามหมอ....จังหวัด...อุดรธานี..... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การทาปุ๋ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกอง
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การเลี้ยงหมูป่า.......
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การเพาะพันธุป์ ลา..
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรูพืช..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง ..ใช้ปุ๋ยสั่ง
ตัด......

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

*1-5
*5-10

ม.ค.-60

ก.พ.-60

มี.ค.-60 เม.ย.-60

พ.ค.-60

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

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

สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

เรือ่ ง

สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพัฒนาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

ธ.ค.-59

2
2
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

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

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

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

ปริมาณ

หน่วย

3
12
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

1 /200

ครัง้
ครัง้
ครัง้ /ราย

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

*

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*12

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพัฒนาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

มหาวิทยาลัย.........

ครัง้
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ปริมาณ

หน่วย

1 / 50

ครัง้ /ราย

1) วิชา การปรับปรุงบารุงดิน
2) วิชา การผลิตและการใช้จุลินทรีย์ในการ
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
3) วิชา การทาปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
4) วิชา การปลูกผักหวานป่า
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (วิชาการทาอาชีพเสริม
ในสวนยางพารา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)

1 / 50
1 / 50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

1 / 50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

1 / 50
1 / 50

ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
ราย
ราย

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง 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 ่วม
ดาเนินการ

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

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..ส่งเสริม
การปลู
กข้าวหอมมะลิ
6.2 งบจากท้
องถิ่น ชื.่อ. กิจกรรม ......................

3 / 50

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

ครัง้ /ราย

.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การลดต้นทุนการผลิต
ข้าว โดยการทานาโยน....
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การจัดการดินปุย๋ .......
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลี้ยงกบ...
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพืช..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

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
1

ศูนย์
แผน

*1-5
*5-10

1

หลัง

1

ฐาน

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ศูนย์วจิ ัยข้าว
สถานีพัฒนาทีด่ ิน
ประมงอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาทีด่ ิน

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน, ประมง,
ปศุสัตว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน.......................
- ศูนย์ขา้ วชุมชน.........................................
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน........................
- 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

2
4
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
ศูนย์วจิ ัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

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

*

*

*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*27

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน, ประมง,
ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

ครั้ง
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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 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

2

ครั้ง

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

มหาวิทยาลัย.........

ครั้ง
1 / 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

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา)
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้น้าส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

61

กิจกรรม
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

ปริมาณ

หน่วย

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) .....โครงการส่งเสริมการ
ผลิตมันเส้นสะอาด.....
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม โครงการ
ส่งเสริมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวมะลิสู่
สากล ปี 2560 จังหวัดอุดรธานี
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

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

สภาเกษตรกร

3/50

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตร อาเภอ..........สร้ างคอม..........จังหวัด......อุดรธานี..... ประจาปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนิ นการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรี ยนรู ้
2.2 การปรับปรุ งฐานเรี ยนรู ้
- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การทาปุ๋ ยหมัก....
- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การทาจุลินทรี ยห์ น่อ
กล้วย.......
- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การปลูกกล้วยหอมทอง
- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง .การลดต้นทุนการปลูก
ข้าว.
2.3 การปรับปรุ งแปลงเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุ ง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

ปริ มาณ

หน่ วย

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1
1

ศูนย์
แผน

*1-5
*5-10

1

หลัง

1
1

ฐาน
ฐาน

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒั นาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1

ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

ศูนย์วิจยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒั นาที่ดิน

4

เรื่ อง

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครื อข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
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กิจกรรม

ปริ มาณ

หน่ วย

- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน...ตาบลบ้านโคก
... - ศูนย์ขา้ วชุมชน..ตาบลบ้านโคก.........
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน..ตาบลบ้านโคก...
- ศูนย์ .........................................
3. การบริ หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
4. การให้บริ การของ ศพก.
4.1 การให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริ การด้านการเกษตร
4.3 Field Day

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

4
4
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
30
1 /200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

1

ครั้ง
ครั้ง

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่ องร้ องเรี ยน
4.5 ร่ วมดาเนิ นการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึ กงาน
ฯลฯ

ระยะเวลา

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วิจยั ข้าว

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

*
*

*
*

*
*

*
*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*15

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

สนง.เกษตรอาเภอ
บริ ษทั สยามคูโบต้า

4.5.1 วิจยั ร่ วมกับ..........................................
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กิจกรรม

ปริ มาณ

หน่ วย

4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่ วมกับ.................
4.5.3 ฝึ กงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

0

ครั้ง

ระยะเวลา

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
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กิจกรรม

ปริ มาณ

หน่ วย

1 / 50

ครั้ง/ราย

1) วิชา การเตรี ยมดิน
2) วิชา การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้จุลินทรี ยห์ น่อกล้วย

1 / 50
1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริ ม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู ้ คุณค่า
(ระบุวิชา)

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

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

1 / 50
1 / 50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

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

ระยะเวลา

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

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

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

66
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6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

ปริ มาณ

หน่ วย

ระยะเวลา

หน่ วยงานทีร่ ่ วม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ.....หนองวัวซอ.....จังหวัด...อุดรธานี........... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา
มี.ค.-60

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

กษอ./กษจ.
กษอ./กษจ.

1

หลัง

กษอ./กษจ.

1
1

ฐาน
ฐาน

กษอ./พด.
กษอ.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์/ประมง

1

ฐาน

กษอ./ปศ./ประมง

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ ศจช. ตาบลหนองอ้อ
- ศูนย์ ศดปช. ตาบลหนองอ้อ
- 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

1
1

ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

กษอ.
กษอ.
กษอ.

1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

กษอ.
กษอ.

2
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

กษอ.
กษอ.
กษอ.
กษอ.

1/200

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการดินและปุย๋
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการโรคและแมลง

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้าน
การวิจยั 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 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั้ง
ครั้ง

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

ม.ค.-60

ก.พ.-60

เม.ย.-60

พ.ค.-60

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

กษอ.
กษอ.
กษอ./กษจ.,ศูนย์วิจยั ข้าว, สถานีพฒ
ั นา
ที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน
กษอ./กษจ.

ครั้ง
3/50

ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา การจัดการดินและปุย๋
2) วิชา การจัดการโรคและแมลง
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค.-59

กษอ.
กษอ.

1/50
1/50
1/50

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

กษอ.
กษอ.
กษอ.
กษอ.
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ปริมาณ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้
น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชา การจัดทาบัญชีครัวเรือน
2) วิชา การแปรรูปผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด

1/50
1/50

หน่วย

ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

ม.ค.-60

ก.พ.-60

ระยะเวลา
มี.ค.-60

เม.ย.-60

พ.ค.-60

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

ครั้ง/ราย

กษอ.

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

กษอ.
กษอ.

ครั้ง/ราย

6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อกิจกรรม
....................................................
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ......หนองแสง..........จังหวัด...อุดรธานี........ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่องการทาปุย๋ หมัก/ปุย๋ นาหมัก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลียงหมูปา่ /ไก่ไข่
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเพาะเลียงสัตว์นา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพชื ..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

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
1

ศูนย์
แผน

*1-5
*5-10

1

หลัง

1

ฐาน

สถานีพัฒนาทีด่ ิน

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน.......................
- ศูนย์ข้าวชุมชน.........................................
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน........................
- 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 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน

ปริมาณ

หน่วย

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

6
6
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12
25
1 /200

ครัง
ครัง
ครัง/ราย

-

ครัง

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*15

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ,
ประมง, ปศุสตั ว์,
ชลประทาน, .....
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4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ

หน่วย

-

ครัง

4.5.1 วิจัยร่วมกับ...............-...........................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.....-............
4.5.3 ฝึกงานของ ..............-............................
4.5.4 อื่นๆ .....................-................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ 1 / 50
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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
-

ครัง
ครัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้นาส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

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

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

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

1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย
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แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ปลูกพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ประมง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ดินปุ๋ย
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง..................
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

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 1 ต.ค. -15 พ.ย.
1-30
แผน

1

หลัง

4
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

10

ประจาปีงบประมาณ 2560

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

1-31
1 ธ.ค. 59 - 31 มี.ค. 60
1-31
1-31

สนง.กษอ.
สนง.ปศุสัตว์
สนง.ประมง
สถานีพัฒนาที่ดิน

1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

1 ธ.ค. 59 - 30 เม.ย.60

สนง.กษอ.,ประมง,
ปศุสัตว์, สถานีพัฒนา
ที่ดิน, ศูนย์วจิ ยั ข้าว

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ ต.หนองหาน
- ศูนย์ เกษตรผสมผสาน ต.หนองเม็ก

1
1

ศูนย์
ศูนย์

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

สนง.กษอ
สนง.กษอ
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- ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองเม็ก
- ศูนย์ แปลงใหญ่ ต.พังงู
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
ศูนย์

4
12
12
1

ครั้ง
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
สนง.กษอ
1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

สนง.กษอ

สนง.กษอ.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

24
ครั้ง
24
ครั้ง
1/200 ครั้ง/ราย
ครั้ง
ครั้ง

-

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

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

1/50 ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา พัฒนาการของข้าว
2) วิชา การป้องกันกาจัดศัตรูข้าว
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)

1/200 ครั้ง/ราย
1/200 ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
3/100 ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย

1) วิชา การทาบัญชีครัวเรือน
2) วิชา...................................
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

1/50 ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย
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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. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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