
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.....ท่าคันโท..........จังหวัด..กาฬสินธุ์..... ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  1-5 1.สถานีพัฒนาที่ดิน
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  5-10 2.ศูนย์วจิัยและพัฒนา
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. การเกษตร
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 3.ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าว
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 4.ส านักงานประมง
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การอารักขาพืช 1 ฐาน 5.ส านักงานปศุสัตว์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง 1 ฐาน 6.สปก.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าเกษตรผสมผสาน 1 ฐาน 7.สนง.สหกรณ์จังหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มผลผลิตอ้อย 1 ฐาน 8.สนง.เกษตรและ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน
การผลิตอ้อยและมันส าปะหลัง

1 เร่ือง

สหกรณ์
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง 9.สนง.สาธารณสุข
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์ 10.สนง.ตรวจบัญชีฯ
    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ 11.บ.ไทยวา จ ากัด
    - ศูนย์ ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ 12.บ.โรงงานน  าตาล
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ กุมภวาปี จ ากัด
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 10 ครั ง

25 พย.-30 ธค.59

25 พย.-30 ธค.59

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

10 พ.ย.-30 ธ.ค.59

25 พย.-30 ธค.59

25 พ.ย.-30ธ.ค.59 

25 พ.ย.-30ธ.ค.59 

25 พ.ย.-30ธ.ค.59 

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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 100 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 100 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day  1/200 ครั ง/ราย โรงงานน  าตาล/สนงเกษตร

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 ครั ง โรงงานน  าตาล/สนงเกษตร

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา)

 1) วชิา การเตรียมดิน  1/50 ครั ง/ราย

 2) วชิา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยส่ังตัด  1/50 ครั ง/ราย

 3) วชิา การเพิ่มผลผลิตพืช  1/50
 4) วชิา การท าและใช้สารไตรโคเดอร์มา  1/50 ครั ง/ราย

 5) วชิา โรคแมลงศัตรูพืช  1/50
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม ครั ง/ราย

 1) วชิา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/ราย

 2) วชิา การจัดท าบัญชีครัวเรือน  1/50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ อบรม ศจช  3/90 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆ อบรม ศดปช  3/60 ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ..นามน...จงัหวดักาฬสินธ์ุ... ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศนูย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท านาหยอด.... 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศนูยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันา
ท่ีดิน, ประมง, 
ปศสุตัว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือป้องกนัก าจดัศตัรูพืช

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การไถกลบตอฟางและ
การใชพื้ชปุ๋ ยสด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนยวิ์จยัขา้ว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5

ข้อมูล ณวนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว์

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลสงเปลือย 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูยข์า้วชุมชนต าบลสงเปลือย 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิ์จยัขา้ว

    - ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนต าบลสงเปลือย 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูย ์......................................... ศนูย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ๑๑ คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ๕ คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................

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

  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การท าและใชน้ ้าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 
......................................................................... 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ช่ือกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอค าม่วง  จังหวดักาฬสินธ์ุ  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การจดัการดินและปุ๋ ย... 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การจดัท าแปลงออ้ยพนัธุดี 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
โรงงานน ้าตาล

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การอารักขาพืช.... 1 ฐาน 26 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....การใชเ้คร่ืองจกัรกล
การเกษตร..

1 ฐาน

10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การลดการปลูกพืชเชิงเด่ียว 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สถานีพฒันาท่ีดิน, 
ประมง, ปศุสตัว์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การจดัการ
แปลงออ้ย......

1 เร่ือง  สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,, 
สถานีพฒันาท่ีดิน, 
ประมง, ปศุสตัว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลโพน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนต าบลเนินยาง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลนาบอน 1 ศูนย์ 26 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 6 คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร 12 คร้ัง

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 30 คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน, 
ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................

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

  4.5.4 อ่ืนๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรหลกัของ ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดินการจดัการดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมพนัธุ์ออ้ยพนัธ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การอารักขาพืช 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร (ระบุวิชา)

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย  ครูบญัชีอาสา 

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ช่ือกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.....หนองกุงศร.ี.........จังหวัด..กาฬสินธุ์..... ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  1-5 1.สถานีพัฒนาที่ดิน
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  5-10 2.ศูนย์วจิัยและพัฒนา
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. การเกษตร
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 3.ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าว
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 4.ส านักงานประมง
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การอารักขาพืช 1 ฐาน 5.ส านักงานปศุสัตว์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง 1 ฐาน 6.สปก.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเห็ด 1 ฐาน 8.สนง.เกษตรและ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การท าเกษตร
ผสมผสาน

1 เร่ือง

สหกรณ์
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง 9.สนง.สาธารณสุข
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์ 10.สนง.ตรวจบัญชีฯ
    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ 11.บ.ไทยวา จ ากัด
    - ศูนย์ ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

10 พ.ย.-30 ธ.ค.59
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 10 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 100 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 100 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day  1/200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศนูยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง,   
ปศสุตัว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา)

 1) วชิา การเตรียมดิน  1/50 ครั ง/ราย

 2) วชิา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยส่ังตัด  1/50 ครั ง/ราย

 3) วชิา การเพิ่มผลผลิตพืช  1/50
 4) วชิา การท าและใช้สารไตรโคเดอร์มา  1/50 ครั ง/ราย

 5) วชิา โรคแมลงศัตรูพืช  1/50
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม ครั ง/ราย

 1) วชิา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/ราย

 2) วชิา การจัดท าบัญชีครัวเรือน  1/50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ อบรม ศจช  3/90 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆ อบรม ศดปช  3/60 ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ......ห้วยผ้ึง...............จงัหวดั..................... ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *15-20 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 30 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมัก.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงหมูหลุม....... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงปลาในนาขา้ว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน.นิคมห้วยผึ ง. 1 ศูนย์ 14ธ.ค.- 22 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

    - ศูนยข์า้วชมุชนต าบลนิคมห้วยผึ ง. 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วจิัยข้าว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชนนิคมห้วยผึ ง 1 ศูนย์ 14 ธ.ค.- 22 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงอ าเภอห้วยผึ ง 1 ศูนย์ 15 ธ.ค.- 22 ธ.ค.

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *16 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง อบต.นิคมห้วยผึ ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

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

  4.5.4 อื่นๆ อบรมเกษตรกรเศรษฐิกจิพอเพียง

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง * 16
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว)

1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 4) วิชา การท าและใชน้  าส้มควันไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (การเพิม่ผลผลิตขา้ว) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม

ด าเนินการ

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

อบต.นิคมห้วยผึ ง

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธุ ์  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก . 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก .
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมัก/น  าหมัก
ชีวภาพ...

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงเปด็ไข่....... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงปลาในบอ่ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพชื..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย
ข้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน ..ต าบลโนนนาจาน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชน..บา้นจาน หมู่ 1 ต าบลโนน
นาจาน.....

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยว์จิยัขา้ว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ..ต าบลโนนนาจาน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์............-............................. ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก .
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัย

ข้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 3 ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั .................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก . ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร )

3 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
 (ระบวุชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 ครั ง/ราย      ศูนยข์า้วฯ

 3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย      สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 4) วชิา การท าและใช้เชื อราไตรโครเดอร์และบวิ
เวอร์เรีย

1 / 50 ครั ง/ราย      สถานีพัฒนาที่ดิน

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย ตรวจบัญชแีละสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า . 1 / 50 ครั ง/ราย ชลประทานจงัหวดั

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก .(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ร่องค า จังหวัด กาฬสินธุ ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก . 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก .
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเกบ็ตัวอยา่งดินเพือ่
วเิคราะหธ์าตุอาหารใส่ปุย๋ตามค่าวเิคราะหดิ์น

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปและการตลาด 
(ขา้ว,อาหารสัตว์)

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงปลา ,การเลี ยงกบ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์
เพือ่ก าจดัศัตรูพชื

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิตขา้ว
คุณภาพและการจดัท าแปลงเมล็ดพนัธุ์

1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้ว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์
เมล็ดพนัธุ์ข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลสามัคคี 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนสามัคคีชาวนา 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้ว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลสามัคคี 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก .
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่รว่ม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่รว่ม
ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก .
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์

เมล็ดพนัธุ์ข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 ครั ง มหาวทิยาลัยเกษตรศา
สตร์

  4.5.1 วจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศา

สตร์

  4.5.3 ฝึกงานของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศา
สตร์

  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก . ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร )

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 4) วชิา การท าและใช้น  าส้มควนัไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ทฤษฎใีหม่) 1 / 50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่รว่ม
ด าเนินการ

 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วชิาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า . 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก .(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย 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 ร่วมด าเนินการ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  13 - 16 สนง.เกษตรอ าเภอ

1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน 1 แผน 13 - 16 สนง.เกษตรอ าเภอ

2. การพฒันาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
2.2 ปรับปรุงฐานเรียนรู้
 - ฐานเรียนรู้เร่ือง พนัธุ์มันส าปะหลัง 1 ฐาน ศูนย์วจิัยฯ

 - ฐานเรียนรู้เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

 - ฐานเรียนรู้เร่ือง ระบบน  า 1 ฐาน ศูนย์บาดาลฯ

 - ฐานเรียนรู้เร่ือง การควบคุมศัตรูมันส าปะหลัง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.3 การจัดท าแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน 1 จุด สนง.เกษตรอ าเภอ

การผลิตมันส าปะหลัง
2.4 การปรับปรุงข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย
 - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลดงพยุง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลดงพยุง 1 ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าว
 - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลดงพยุง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ 6 ครั ง * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
3.3 การรายงานความก้าวหน้า 6 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

แผนด าเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

 15 พ.ย.-30 ธ.ค.

รายงาน 2 เดือน/ครั ง
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4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 6 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 10 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4.3 Field day 1/200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

ศูนย์วจิัยฯ

สถานีพฒันาที่ดิน

.....

4.4 การแก้ไขปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 10 ครั ง
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอสมเดจ็  จงัหวัดกาฬสนิธุ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10.- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมกั.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงสุกร การเล้ียง
ไกพ่ืน้บ้าน การเล้ียงไกไ่ข่ การเล้ียงวัว

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาในนาข้าว,
 การเล้ียงปลาในบ่อซีเมน็ต์

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกผักปลอด
สารเคม ี(การปลูกผักกางมุ้ง)

1 ฐาน
26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 2 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหมมูน่ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหมมูน่ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิยัข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลหมมูน่ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลหมมูน่ 1 ศูนย์ 26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การท าและใช้น้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย  ครูบัญชีอาสา 

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอห้วยเมก็  จงัหวัดกาฬสนิธุ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-10 พย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10-20 พย. สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10 พ.ย.- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมกั.... 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปศุสัตว์ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋ตามค่า
วิเคราะหดิ์น

1 ฐาน ศวพ.จงัหวดักาฬสินธุ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การใช้ปุบ๋พืชสด 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าน้ าหมกัชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตออ้ย......

1 เร่ือง ศวพ.จงัหวดักาฬสินธุ์,
  สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 2 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ 1- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ 1- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิยัข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 1- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนปราชณ์ชุมชน 1 ศูนย์ 1- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง ทุกวนัที่ 10 ของเดือน คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 20 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานพีฒันาที่ดิน, 
ศวพ.จงัหวัดกาฬสินธุ์, 
ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ศวพ.จงัหวัดกาฬสินธุ์, 
ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา ออ้ยและการบ ารุงรักษาออ้ย 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา เคร่ืองจักรกลการเกษตรส าหรับออ้ย 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา โรคและแมลงศัตรูออ้ย 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและการ
จัดการน้ าในไร่ออ้ย

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5) เทคโนโลยีการเกบ็เกี่ยวและการจัดการออ้ย 1 / 50 คร้ัง/ราย

37

ข้อมูล ณวนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)

 1) วิชาการใช้ปุย๋ลดต้นทุน 1 / 50 คร้ัง/ราย ศวพ.กาฬสินธุ์

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
   - หมอดินอาสา 30 ราย สถานีพัฒนาทีดิ่น,
   - การเล้ียงจิงหรีด 30 ราย ศูนยส่์งเสริมและ

พัฒนาอาชีพขอนแกน่

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอสหัสขนัธ์  จงัหวัดกาฬสนิธุ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10.- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมกั/ปุย๋พืช
สด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงสุกรป่าอย่าง
ประหยัด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรู่พืช

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เคร่ืองหยอดข้าวเพือ่
ลดต้นทุนการผลิต

1 ฐาน
26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเพาะเหด็ฟางหลังนา 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 2 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโนนน้ า
เกล้ียง

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลโนนน้ าเกล้ียง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิยัข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลโนนน้ า
เกล้ียง

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การใช้เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ์เพือ่ลด
ต้นทุน

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย  ครูบัญชีอาสา 

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเขาวง  จงัหวัดกาฬสนิธุ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การตรวจวิเคราะหดิ์น 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตข้าว GAP 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิยัข้าว,  

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตปุย๋ส่ังตัด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. กรมวชิาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 2 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ ศูนยว์จิยัข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - นาแปลงใหญ่ 1 ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การใช้เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ์เพือ่ลด
ต้นทุน

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย  ครูบัญชีอาสา 

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-10 พย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10-20 พย. สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปรับปรุงบ ารุงดิน.... 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงกบ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่พื้นบ้าน 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกอ้อยในนาข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตอ้อย..โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์
ดิน....

1 เร่ือง ศวพ.จงัหวัดกาฬสินธุ์,
  สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาที่ดิน,
กรมวิชาการเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ 1- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ 1- 30 ธ.ค. ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ 1- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 6 คร้ัง ทุกวนัที่ 10 ของเดือน คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 20 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ,์ 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ศวพ.จังหวัดกาฬสินธุ,์ 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

ศวพ.จงัหวัดกาฬสินธุ์, 

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศวพ.จงัหวัดกาฬสินธุ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา)

 1) วชิา การอ้อยพนัธุส์ะอาด 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การปลูกอ้อยในนาข้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วชิา การค านวณสูตรปุ๋ย 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร (ระบุวชิา)

 1) วชิาการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน 1 / 50 คร้ัง/ราย ศวพ.กาฬสินธุ์

 2) วชิาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม …การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพชื
 .........................................................................

1 / 50 คร้ัง/ราย

อบต.นาเชือก

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

49

ข้อมูล ณวนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอกมลาไสย  จงัหวัดกาฬสนิธุ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิยัข้าว,  

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การเล้ียงปลา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 2 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - วิสาหกจิชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - นาแปลงใหญ่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย  ครูบัญชีอาสา 

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอกุฉนิารายณ์  จงัหวัดกาฬสนิธุ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ปุย๋อนิทรีย์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .พืชผักปลอดภยั 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. กรมวชิาการเกษตร 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .ประมง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 2 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - วิสาหกจิชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ฯเครือข่ายต าลบเหล่าใหญ่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 30 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั...พัฒนาทีดิ่น สถานีพัฒนาที่ดิน

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

2 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน/เมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การท าน้ าส้มควั้นไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา ปุย๋ชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 3 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย  ครูบัญชีอาสา 

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59  ธ.ค59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 15-30

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 15-30

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง  1-30

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เล้ียงปลาในบ่อดิน 1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุง
ดิน

เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ต.เหล่ากลาง 1 ศูนย์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 3 ศูนย์

    - ศูนยข์้าวชุมชน ต.เหล่ากลาง(บา้นตูม) ศูนย์

    - ศูนยศ์จช.โคกสะอาด ศูนย์

    - ศูนยศ์จช.ฆ้องชัย ศูนย์

    - ศูนยศ์จช.บา้นตูม ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงาน
ทีร่่วม

ด าเนินการ

 10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

 10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

 10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

 10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

 10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

 10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

 10 ธ.ค. - 30 ม.ค.

 10 ธ.ค. - 28 ก.พ.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59  ธ.ค59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงาน
ทีร่่วม

ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 10 คร้ัง   3คร้ัง 

 10 ธ.ค
 3คร้ัง 
30 ม.ค

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 6 คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 250 คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 200 คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59  ธ.ค59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงาน
ทีร่่วม

ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา)(ลดต้นทนุการผลิตข้าว)

 

 1) วิชา.การจดัการดินปุ๋ย..................................  1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการบริหารจดัการศัตรูพชืแบบผสมผสาน
และการผลิตสารชีวภนัฑ์...................................

 4/50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

1)การจดัท าบญัชีฟาร์ม/การท าแผนการผลิต  1/50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนเช่นสบู่ น้ ายา
เอนกประสงค์....

 1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) (การ
ท าปุ๋ยอินทรีย)์

 2/40 ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทาง  (การการเก็บ
ตัวอยา่งดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น)

 2/40 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59  ธ.ค59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงาน
ทีร่่วม

ด าเนินการ

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มมูลค่าและลด    
       ต้นทุนขา้ว

1 ฐาน
1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุ๋ย 1 ฐาน 1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60 สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจดัการน้ า 1 ฐาน
1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าปาว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การอารักขาพืช 1 ฐาน 1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60 สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การสหกรณ์และบัญชี    
     ฟาร์ม

1 ฐาน
1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

สนง.สหกรณ์ และสนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การประมง 1 ฐาน 1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60 สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปศุสัตว์ 1 ฐาน 1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60 สนง.ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไร่นาสวนผสม 1 ฐาน
1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

เจ้าของแปลงร่วม สนง.
เกษตรอ าเภอเมือง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การท านา
คุณภาพดี

1 เร่ือง
1 พ.ค. - 30 ก.ย.

สนง.เกษตรอ าเภอเมือง 
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 8 เร่ือง
1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60

สนง.เกษตรอ าเภอเมือง 
ร่วมหน่วยงานกระทรวง
เกษตรฯ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1 ศูนย์
1 ธ.ค. 59-28 ก.พ.60

สนง.เกษตรอ าเภอเมือง 
และคณะกรรมการ ศจช

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 1 ศูนย์
1 ธ.ค. 59-28 ก.พ.60

สนง.เกษตรอ าเภอเมือง 
และคณะกรรมการ ศดปช.

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง * * * * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 1 ส.ค.-30 ก.ย. สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 36 คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 36 คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย
4-พ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอเมือง 
และหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบัมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 คร้ัง 1 เม.ย.-30 ก.ย. คณะกรรมการ ศพก.

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

2/50 คร้ัง/ราย
เม.ย. - ม.ิย.

สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 2/20 คร้ัง/ราย 14-15 ธค. สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

 2) วิชาการจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 1/30 คร้ัง/ราย 22-ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

 3) การรับรองมาตรฐาน GAP ขา้วแบบกลุ่ม 3/20 คร้ัง/ราย ธ.ค. 59 - ก.พ.60 สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย
ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอเมืองและ
ปราชญ์เกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร 1/50 คร้ัง/ราย ก.พ. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย
ม.ีค.

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าปาว
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )

 1) การแปรรูปขา้วเหนียว 1/20 ราย ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอเมือง

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอสามชัย  จังหวดักาฬสินธ์ุ  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 10 พ.ย.- 30 ธ.ค. คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินปุย๋ .การ
เกบ็ตัวอย่างดินการวิเคราะหธ์าตุอาหารใส่ปุย๋
ตามค่าวิเคราะหดิ์น

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การจัดท าแปลงออ้ย
พันธุ์ดี

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
กรมวชิาการเกษตร
โรงงานน  าตาล

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การอารักขาพืช.ผลิต
และการใช้สารชีวภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช...

1 ฐาน
26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....การใช้เคร่ืองจักรกล
การเกษตร..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ 
ศูนยส่งเสริมเคร่ือง
จกักลการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรผสมผสาน 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
จัดการแปลงออ้ย......

1 เร่ือง  สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 3 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,, 
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองช้าง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลหนองช้าง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้การปลูกหมอ่นเลี ยงไหม 1 ศูนย์ 26 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้การปลูกมะมว่งเพือ่การส่งออก 1 ศูนย์ 26 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง 1 1 1 1 1 1 คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 ครั ง คณะกรรมการ ศพก.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 30 ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, 

สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ...ถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน....
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (เพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา)
 1) วิชา การเตรียมดินการจัดการดิน 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมพันธุ์ออ้ยพันธ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การอารักขาพืช 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร (ระบุวิชา)
 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย  ครูบัญชีอาสา 

 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม
 .................. 
.........................................................................
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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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม

 ...................... 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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