
หน่วยงานท่ี

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 านเนิการ

1.การวิเคราะห์ศกัยภาพ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

  1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10

2. การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

  2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั

  2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

   -ฐานเรียนรู้เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดิน

   -ฐานเรียนรู้เร่ือง การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 ฐาน ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว

   -ฐานเรียนรู้เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

   -ฐานเรียนรู้เร่ือง การแปรรูปเพ่ิมมูลคา่ขา้ว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

  2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้เร่ืองการลดตน้ทุน 1 เร่ือง

  2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

  2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

   -ศนูยข์า้วชุมชนบา้นโนนทอง 1 ศนูย์

   -ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนบะแค 1 ศนูย์

   -ศนูยข์า้วชุมชนบะแค 1 ศนูย์

   -ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนถลุงเหลก็/นาโพธ์ิ 2 ศนูย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

  3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 22 22 22 สนง.เกษตรอ าเภอ/ปศสุัตว/์

ประมง

แผนการด าเนินงานของ

ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา

25 พย.-30ธค. 

25 พย.-30ธค. 

25 พย.-30ธค. 

25 พย.-30ธค. 

25 พย.-30ธค. 

25 พย.-30ธค. 

25 พย.-30ธค. 
25 พย.-30ธค. 

25 พย.-30ธค. 

มค.- เมย. 

1ธค.-30มค. 
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  3.2 การประชาสัมพนัธ์ 2 คร้ัง 23 21 สนง.เกษตรอ าเภอ

  3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

  3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง

4. การให้บริการของ ศพก.

  4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง

  4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง

  4.3 Field Day *1/200 คร้ัง/ราย 21 เกษตร/ศูนยข์า้วขก.ปศุสตัว/์

ประมง/ท่ีดิน/ปศุสตัว/์ชพ

  4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

  4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรัฐ/

เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

     4.5.1 วิจยัร่วมกยั.................... 0 คร้ัง

    4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั......................... 0 คร้ัง

    4.5.3 ฝึกงานของ........................................... 0 คร้ัง

  4.6 คลินิกเกษตร 0 คร้ัง

5.การอบรมเกษตรกร

  5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร

    5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ ศพก. (ระบุวิชา)

    1) วิชาการลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ *1/50 คร้ัง/ราย 15

    2) วิชาการแปรรูปขา้วเพ่ือเพ่ิมมูลคา่ *1/50 คร้ัง/ราย 15

    5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 18

    1)วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ / เศรษฐกิจพอเพียง *1/50 คร้ัง/ราย

0 คร้ัง

*3/50 คร้ัง/ราย

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน 

สค. - กย. 
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    5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพองคก์รเกษตรกร

การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ (ระบุวิชา)

    1) วิชาปุ๋ ยสัง่ตดั *1/50 คร้ัง/ราย 14

    2)วิชาบญัชีครัวเรือน *1/50 คร้ัง/ราย 14

  5.2 การอบรมอ่ืน ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1) เกษตร/ปศสุัตว/์ประมง/

สหกรณ์/ธกส

  5.3 การอบรมอ่ืน ๆ อยา่งไม่เป็นทางการ 200 ราย

6.การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/ เอกชน/ ชุมชน)

  6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม.............................. 0

  6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม.................................. 0

  6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)...................................... 0

ช่ือกิจกรรม................................................................

300 ราย
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอชนบท   จังหวัด ขอนแก่น 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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  1-15 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  1-16 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาทีดิ่น

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาในบ่อดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

4 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาทีดิ่น

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วจิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

    - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยอึ่ง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้ว

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

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 15 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วจิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 10 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ....................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ..................................
  4.5.4 อื่นๆ ............................................
 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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิา))

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

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

 3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วชิา การท าและใช้น้ าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 100 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 200 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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม
.........................................................................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
.........................................................................
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ............... ชื่อ
กิจกรรม .................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ.พระยนื .จงัหวดั.........ขอนแก่น............ 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  8-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  8-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การปรับปรุงบ ารุงดิน..... ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตปุย๋อนิทรีย์
ชวีภาพ......

ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การเล้ียงกบ... ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ

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

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์ศจช.บ้านโต้น 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์..ศดปช. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

25 พ.ย-30 ธ.ค
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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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

ทุกวันที ่25 ของเดือน
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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)

 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา. ลดต้นทุนการผลิตขา้ว....  1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา..เพิม่ผลผลิตการผลิตขา้ว.......  1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรผสมผสาน  1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา..บัญชต้ีนทุนอาชพี......  1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ.......พล.........จงัหวดั.........ขอนแก่น............ 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  8-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  8-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การปรับปรุงบ ารุงดิน..... ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตปุย๋อนิทรีย์
ชวีภาพ......

ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การเล้ียงปลากนิพืช..... ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การเล้ียงหม.ู... ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

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

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์ศจช.บ้านหนองบะ.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์..ศดปช. บ้านโนนฝ้าย... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์ขา้วชมุชนบ้านโนนพริก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 29 8 7 สนง.เกษตรอ าเภอ

25 พ.ย-30 ธ.ค

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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
25 พ.ย-30 ธ.ค
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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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

ทุกวันที ่25 ของเดือน
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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)

 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา. ลดต้นทุนการผลิตขา้ว....  1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา..เพิม่ผลผลิตการผลิตขา้ว.......  1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรผสมผสาน  1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา..บัญชต้ีนทุนอาชพี......  1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอมญัจาคีรี  จงัหวัดขอนแก่น 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

สนง.สลากกนิแบง่รัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุและเพิ่ม 1 ฐาน 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศวจ.พฒันาเมล็ดพนัธุพ์ชื ขก.

ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลัง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ประโยชนจ์ากพชื 1 ฐาน 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

อาหารสัตว์ขั้นพื้นฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบอ่ดิน 1 ฐาน 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงอ าเภอ

บอ่ซีเมนต์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์
เพื่อก าจัดศัตรูพชื

1 ฐาน
21 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองระบบน้ า
หยด

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยพชืไร่ขอนแกน่

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/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

พฒันาที่ดิน/ประมง

ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 20-ธ.ค. 15 ม.ีค 4-ก.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 คร้ัง/
ราย

14 ก.พ 19 เม.ย 8 มิ.ย สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน  ,ประมง ,ปศุ
สัตว์ ,ศูนย์วิจัยพชืไร่

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน  1/50 คร้ัง/
ราย

14 ก.พ สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

 2) วิชาการเตรียมทอ่นพนัธุ์  1/50 คร้ัง/
ราย

19 เม.ย สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนย์วิจัยพชืไร่

 3) วิชาการดูแลรักษาและโรคแมลง  1/50 คร้ัง/
ราย

8 มิย. สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนย์วิจัยพชืไร่

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/
ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง  1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/
ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/
ราย

ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใหน้้ าอย่างรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, พฒันา
ที่ดิน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) 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 ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง   จังหวัด ขอนแก่น 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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  1-15 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  1-16 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋และน้ าหมัก... 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

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

๑ แปลง ศูนยว์จิยัขา้ว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาทีดิ่น

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วจิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

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

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 15 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วจิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 10 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ....................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ..........
  4.5.3 ฝึกงานของ ..................................
  4.5.4 อื่นๆ ............................................
 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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิา))

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

 ๒) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 ๓) วชิา การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช
โดยใช้ชีววธิี

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 100 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ๘๐ ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวัดขอนแก่น 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง. กษอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง. กษอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปกี 1 ฐาน สนง.ปศอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุง 1 ฐาน สถานพีัฒนาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตข้าวคุณภาพ 1 ฐาน สนง. กษอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้สาร
ชีวภณัฑ์ในการปอ้งกนัก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง. กษอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 2 เร่ือง สนง. กษอ
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชม 1 ศูนย์ สนง. กษอ
    - ศูนย์ ข้าวชุมชนมลูนาค 1 ศูนย์ สนง. กษอ
    - ศูนย์ ข้าวชุมชนหนองหญ้ารังกา 1 ศูนย์ สนง. กษอ
    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋โนนกระยอม 1 ศูนย์ สนง. กษอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง ศพก.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง. กษอ
 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง. กษอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง สนง. กษอ
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง. กษอ
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย
 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง. กษอ
 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร 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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

1 คร้ัง/ราย สนง. กษอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน  1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการเตรียเมล็ดพันธุ์  1/50 คร้ัง/ราย
 3) วิชาการท าและใช้น้ าหมกัชีวภาพ  1/50 คร้ัง/ราย
4)วิชาการใช้ปุย่ตามค่าวิเคราะหดิ์น  1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ การลดต้นทุนการผลิต  1/50 คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  1/51 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านฝาง จังหวดัขอนแก่น  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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 20-23 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 26-29 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผัก 1 ฐาน ปศุสัตว์อ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋และน้ าหมัก
ชีวภาพ

1 ฐาน ประมงอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด   
ต้นทุนการผลิตผัก

1 เร่ือง สนง.เกษตรจังหวัด
,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชนบ้านนาน้ าซ า 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง     ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 60 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 120 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 5 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์จิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก.
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง โรงเรียน, มหาลัย

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย 14 5 1 สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ์ 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชาการปลูกผักอนิทรีย์ 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/100 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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 100 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 100 คร้ัง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอภูผาม่าน  จังหวดัขอนแก่น  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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 20-23 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 26-29 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไกไ่ข่ 1 ฐาน 21 ปศุสัตว์อ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาน้ าจดื 1 ฐาน 22 ประมงอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ขา้ว 1 ฐาน 23 สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด   
ต้นทุนการผลิตผัก

1 เร่ือง สนง.เกษตรจังหวัด
,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านนาน้ าซ า 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชบ้านโนนคอม 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเซินใต้ 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชนบ้านนาน้ าซ า 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 16 16 16 สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง     ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 60 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 120 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 5 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์จิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก.
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง โรงเรียน, มหาลัย

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย 14 5 1 สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ์ 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชาการปลูกผักอนิทรีย์ 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/100 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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 100 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 100 คร้ัง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

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

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 *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว และการเล้ียงจิ้งหรีด

1 เร่ือง  สนง.เกษตร
อ าเภอ,

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอน  าพอง จงัหวดั ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชน. 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วจิัยข้าว

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

33

ข้อมูล ณ วนัที่ 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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 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))

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.พัฒนาทีดิ่น

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมการข้าว

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.พัฒนาทีดิ่น

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา การเล้ียงจิ้งหรีด 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม พืชอาหาร
 ......................................................................... สนง.เกษตรอ าเภอ
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 ......................................................................... สนง.เกษตรอ าเภอ
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม .................................................... สนง.เกษตรอ าเภอ
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น  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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 20-23 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 26-29 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกขา้ว 1 ฐาน สนง.เกษตร

อ าเภอ,
 ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรผสมผสาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ
 และฮอร์โมน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตขา้วตาม
มาตรฐาน GAP

สนง.เกษตร
อ าเภอ, 
ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงเป็ดไข/่ไกไ่ข่ 1 ฐาน ปศุสัตว์อ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .เล้ียงไส้เดือนเพื่อผลิต
ปุย๋

1 ฐาน พด. เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองขา้สว 1 เร่ือง สนง.เกษตรจังหวัด
,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโสกจาน 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์า้วชุมชนบ้านโสกจาน 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 16 16 16 สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง     ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 60 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 120 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 5 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์จิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก.
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง โรงเรียน, มหาลัย

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย 14 5 1 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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ์ 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชาการปลูกผักอนิทรีย์ 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 100 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 100 คร้ัง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ...................... 
.........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ..ภูเวียง.............................จังหวัด....ขอนแก่น........... 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 สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ฐาน สนง.ประมงจังหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน ฐาน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สาร
ชีวภัณ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช

ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะห์ดิน/ปุย๋
ส่ังตัด

ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง
..................

เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง  -สนง.เกษตรอ าเภอ     
 ภูเวียง                     
  -ศูนย์วิจัยข้าว           
   -สถานีพัฒนาที่ดินจว.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

25 พ.ย.-31ธ.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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนสว่าง
,บ้านนาหว้า ต าบลนาหว้า

ศูนย์

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนบ้านโนนสว่าง
 ต.นาหว้า

ศูนย์

    - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสะอาด  ต.นา
หว้า

ศูนย์

    - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสว่าง ต.นาหว้า ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง
 4.3 Field Day 1 คร้ัง/

200 ราย
คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

คร้ัง

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

 -สนง.เกษตรอ าเภอ     
ภูเวียง                     
 -ศูนย์วิจัยข้าว           
 -สถานีพัฒนาที่ดินจว.

 -สนง.เกษตรอ าเภอ     
 ภูเวียง                     
  -ศูนย์วิจัยข้าว           
 -สถานีพัฒนาที่ดินจว.   
  -ประมง,ปศุสัตว,์
ชลประทาน,สหกรณ์จว.

15 ธค.59 10 กพ.60 14 กค.60 

ทกุวันที ่25 ของเดอืน 
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

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

  4.5.4 อืน่ๆ .................................................

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง  -สนง.เกษตรอ าเภอ     
 ภูเวียง                     
  -ศูนย์วิจัยข้าว           
 -สถานีพัฒนาที่ดินจว.   
  -ประมง,ปศุสัตว,์
ชลประทาน,สหกรณ์จว.

3 พค.60 
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3คร้ัง/
50 ราย

คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอภูเวียง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุข์้าว 1 คร้ัง/
50 ราย

คร้ัง/ราย

2) วิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1 คร้ัง/
50 ราย

คร้ัง/ราย

3) วิชาการตรวจวิเคราะห์ดิน 1 คร้ัง/
50 ราย

คร้ัง/ราย

 4) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดิน 1 คร้ัง/
50 ราย

 5) วิชาการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ 1 คร้ัง/
50 ราย

คร้ัง/ราย

 -สนง.เกษตรอ าเภอ     
 ภูเวียง                     
  -ศูนย์วิจัยข้าว           
 -สถานีพัฒนาที่ดินจว.   

  -ประมง,ปศุสัตว,์
ชลประทาน,สหกรณ์จว.

17 กพ.60 21 เมย.60 16 มยิ.60 
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง/
50 ราย

คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการเล้ียงไข่ไก่ 1 คร้ัง/
50 ราย

คร้ัง/ราย

 2) วิชาบัญชีฟาร์มต้นทุนอาชีพ 1 คร้ัง/
50 ราย

3) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 คร้ัง/
50 ราย

คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ 3 คร้ัง/
50 ราย

ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กิจกรรม
 .................. .............................................

 -สนง.เกษตรอ าเภอ     
 ภูเวียง                     
  -ศูนย์วิจัยข้าว           
 -สถานีพัฒนาที่ดินจว.   

  -ประมง,ปศุสัตว,์
ชลประทาน,สหกรณ์จว.

 -สนง.เกษตรอ าเภอ     
 ภูเวียง                     
  -ศูนย์วิจัยข้าว           
 -สถานีพัฒนาที่ดินจว.   

  -ประมง,ปศุสัตว,์
ชลประทาน,สหกรณ์จว.
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กิจกรรม
...........................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
 ........................  ชือ่กิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น  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 20 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 13 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก/น้ า
หมักจาก สาร พด.

1 ฐาน พด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสุกร 1 ฐาน ปศุสัตว์อ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์น้ า 1 ฐาน ประมงอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนขา้ว

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

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

9 ม.ค.-28 ก.พ.60 

9 ม.ค.-28 ก.พ.60 

4 ม.ค.-28 ก.พ.60 

9 ม.ค.-28 ก.พ.60 

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

9 ม.ค.-28 ก.พ.60 
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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

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนบ้านวังทอง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุนบ้านวังทอง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต.บ้านใหม่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
ศูนยเ์รียนรู้การเพาะพันธุ์ปลา ต.ซ ายาง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 20 20 20 สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง     ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 19 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง โรงเรียน, มหาลัย

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ
 .....................................................

1 มี.ค.-31 พ.ค.

1 ส.ค.-29 ก.ย.

1 มี.ค.-31 พ.ค.
1 มี.ค.-31 พ.ค.
1 มี.ค.-31 พ.ค.
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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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย 22 21 22 สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน  1/50 คร้ัง/ราย * ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้ว
 2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี  1/50 คร้ัง/ราย * ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้ว
3) วิชาการท าและใชน้้ าหมักจากสาร พด.  1/50 * * สถานีพัฒนาทีดิ่น
4) วิชา การผลิตและใชส้ารชวีภัณ์ฑ  1/50 * * สนง.เกษตรอ าเภอ
5) วิชา การวิเคราะห์โรคและแมลงศัตรูขา้ว  1/50 * * ศทอ.ขอนแกน่
6) วิชา เทคนิคการปลูกขา้วแบบนาหยอด  1/50 * ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้ว
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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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 คร้ัง/ราย เกษตรกรเจา้ของ ศพก./ศพก.เครือขา่ย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี  1/50 คร้ัง/ราย * ตรวจบัญชสีหกรณ์
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า.  1/50 คร้ัง/ราย * ชลประทาน
3) การเล้ียงหมู  1/50 คร้ัง/ราย *
4) การเล้ียงสัตว์น้ า  1/50 คร้ัง/ราย *
5) การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  1/50 คร้ัง/ราย *
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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แผนการด าเนินงานของ  

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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมัก
ชีวภาพ

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเล้ียงไก่พื้นเมือง 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเล้ียงปลากินพืช 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวัด
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ   

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ   
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโนนสะอาด 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ   
    - ศูนย์ข้าวชุมชนหนองไผ่ 1 ศูนย์ ศูนยว์ิจยัขา้ว
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ   
    - ศูนย์ข้าวชุมชนชุมแพ 1 ศูนย์ ศูนยว์ิจยัขา้ว

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอชมุแพ  จังหวดัขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ   
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ   
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ   
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ   

สนง.เกษตรอ าเภอ   
ศูนยว์ิจยัขา้ว
สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด
สนง.ประมงจงัหวัด
สนง.ตรวจบัญชี

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

 3/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ      

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ      

 2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ      

 3) วิชาการผลิตและการใชน้้ าหมักชวีภาพ  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ      

 4) วิชาการผลิตและการใชเ้ชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ      

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 คร้ัง/ราย

 1) วิชาการท าบัญชคีรัวเรือน  1/50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

 2) วิชาการเล้ียงปลากนิพืช  1/50 คร้ัง/ราย สนง.ประมงจงัหวัด

 2) วิชาการเล้ียงไกพ่ื้นเมือง  1/50 คร้ัง/ราย สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

ราย

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

ราย

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

ราย

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

ราย
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอกระนวน.จงัหวดักระนวน. 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 เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน คกก. ศพก

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

      -ฐานเรียนรู้เร่ืองการลดตน้ทุนในสวนยางพารา

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงไก่พ้ืนเมือง 1 ฐาน ปศุสตัวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงกบใชน้ ้านอ้ย 1 ฐาน ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ ยหมกั 1 ฐาน พฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงจ้ิงหรีด 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงไก่ไข่ 1 ฐาน ปศุสตัวจ์งัหวดั

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการเพ่ิมมูลคา่
ยางพารา

3 เร่ือง กยท.สนงเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศูนย)์

    - ศูนย ์ศจช 1 ศูนย์ 20 มค 60 เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์ศดปช. 1 ศูนย์ 28ธค59 เกษตรอ าเภอ

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

25พย-30ธค 59

25พย-30ธค 59

25พย-30ธค 60

25พย-30ธค 61

25พย-30ธค 62

25พย-30ธค 63

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
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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

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

    - ศูนย ์.มนัส าประหลงั 1 ศูนย์ ศูนยวิ์จยัพืชไร่

    - ศูนยข์า้วชุมชน 8 ศูนย์ ศูนยวิ์จยัขา้ว

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 30ธค59 15 มีค60 19 กค 60

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 6 คร้ัง

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 21 กค60

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  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

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย 15 กพ60 18เมย.60 14มิย60 เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ ศพก 
(ระบุวิชา))

1 / 50

1 การปรับปรุงบ ารุงดินในสวนยางพารา 1 / 50 คร้ัง/ราย กยท

2.ความรู้เร่ืองปุ๋ ยและการใชส้ารเคมีอยา่งปลอดภยั 1 / 50 คร้ัง/ราย กยท

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ องคก์ร
เกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบญัชี

 2) วิชา.ระบบน ้าในการปลูกพืช 50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก .(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ..โนนศิลา..จงัหวัด....ขอนแก่น.... 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงหมหูลุม....... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาในบอ่ดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์
เพื่อก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุน
การผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน...ต าบลเปอืยใหญ่.
อ าเภอ โนนศิลา....

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน..บา้นดู่นอ้ย สระบวั และโนนรัง.. 1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วิจัยข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน..ต าบลบา้นหนั.... 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัย.........

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การใช้ปุย๋เคมตีามค่าวิเคราะหดิ์น 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพียง ป ี2560

ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กจิกรรม .โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแกน่ ป ี2560....

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเวยีงเก่า จังหวดัขอนแก่น 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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 20 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 13 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก/น้ าหมัก
จาก สาร พด.

1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์น้ า 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, สนง.
ประมงจังหวัด, สนง.
ปศุสัตว์จังหวัด

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

9 ม.ค. - 28 ก.พ.

9 ม.ค. - 28 ก.พ.

9 ม.ค. - 28 ก.พ.

9 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 มี.ค. - 31 พ.ค.

4 ม.ค. - 28 ก.พ.
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโพธิ์ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านนาแพง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนบ้านโพธิ์ 1 ศูนย์ เกษตรกรเจ้าของศูนย์

    - ศูนยข์า้วชุมชนบ้านนาแพง 1 ศูนย์ เกษตรกรเจ้าของศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 20 20 20 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 19 สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, สนง.
ประมงจังหวัด, สนง.
ปศุสัตว์จังหวัด, 
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

1 มี.ค. - 31 พ.ค.

ต.ค.59-ก.ย.60

ตามสถานการณ์

1 มี.ค. - 31 พ.ค.
1 มี.ค. - 31 พ.ค.
1 มี.ค. - 31 พ.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
1 ส.ค.-29 ก.ย.

อยา่งน้อยเดือนละ 1 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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

 - คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................  -
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................  -
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................  -
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................  -
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย 22 21 22 สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, สนง.
ประมงจังหวัด, สนง.
ปศุสัตว์จังหวัด, 
ชลประทาน

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1/50 คร้ัง/ราย * ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1/50 คร้ัง/ราย * ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

 3) วิชา การท าและใช้น้ าหมักจากสาร พด. 1/50 คร้ัง/ราย * * สถานีพฒันาทีดิ่น

 4) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 1/50 คร้ัง/ราย * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 5) วิชา การวิเคราะห์โรคและแมลงศัตรูขา้ว 1/50 คร้ัง/ราย * * ศทอ.ขอนแก่น

 6) วิชา เทคนิคการปลูกขา้วแบบนาหยอด 1/50 คร้ัง/ราย * ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย * เกษตรกรเจ้าของ
ศูนย์/ศพก.เครือข่าย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย * สนง.ตรวจบัญชี

 2) วิชา การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย * ชลประทาน

 3) วิชา การเล้ียงหมู 1/50 คร้ัง/ราย * สนง.ปศุวัตว์อ าเภอ

 4) วิชา การเล้ียงสัตว์น้ า 1/50 คร้ัง/ราย * สนง.ประมงอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )  - ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ  - ราย

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

 -

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

 -

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

 -

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

 -
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ.หนองเรือ.จงัหวดั.........ขอนแก่น............ 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  8-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  8-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การปรับปรุงบ ารุงดิน..... ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตปุย๋อนิทรีย์
ชวีภาพ......

ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การเล้ียงกบ... ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การเล้ียงหมูป่า... ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

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

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์ศจช. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์..ศดปช. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

25 พ.ย-30 ธ.ค
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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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

ทุกวันที ่25 ของเดือน
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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)

 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา. ลดต้นทุนการผลิตขา้ว....  1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา..เพิม่ผลผลิตการผลิตขา้ว.......  1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรผสมผสาน  1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา..บัญชต้ีนทุนอาชพี......  1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอหนองสองห้อง..จงัหวดั.........ขอนแก่น............ 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  8-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  8-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การปลูกหญ้าแฝก ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตปุย๋อนิทรีย์
ชวีภาพ......

ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การเล้ียงปลากนิพืช..... ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ

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

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์ศจช. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์..ศดปช. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

25 พ.ย-30 ธ.ค
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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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

ทุกวันที ่25 ของเดือน
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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)

 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา. ลดต้นทุนการผลิตขา้ว....  1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา..เพิม่ผลผลิตการผลิตขา้ว.......  1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรผสมผสาน  1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา..บัญชต้ีนทุนอาชพี......  1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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 ที่ร่วมด าเนินการ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ 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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตขา้ว ศูนย์วิจัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมูหลุม/ไกพ่ื้นเมือง 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในนาขา้ว 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตพืชผักปลอดภัย(GAP) สวพ.3 ขอนแกน่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพื่อก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน
และการเพิ่มผลผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว,สถานี

พัฒนาที่ดิน,ประมง,ปศุ
สัตว์

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.
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ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ที่ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลขามป้อม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลสระแกว้ 1 ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเปือยน้อย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง * * *
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,

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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.
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ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ที่ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดินและวัสดุปลูกพืช 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ

1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อก าจดั
ศัตรูพืช

1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา หน่วยงาน

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 ที่ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ

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

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

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

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

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวัดขอนแก่น 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

สนง.สลากกนิแบง่รัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุและเพิ่ม 1 ฐาน 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศวจ.พฒันาเมล็ดพนัธุพ์ชื ขก.

ประสิทธิภาพการผลิตออ้ย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปศุสัตว์ 1 ฐาน 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงประมง 1 ฐาน 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ระบบน้ า 1 ฐาน 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตออ้ย

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยพชืไร่ขอนแกน่

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/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

พฒันาที่ดิน/ประมง

ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 คร้ัง/
ราย

14 ก.พ 19 เม.ย 8 มิ.ย สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน  ,ประมง ,ปศุ
สัตว์ ,ศูนย์วิจัยพชืไร่

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน  1/50 คร้ัง/
ราย

14 ก.พ สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

 2) วิชาการเตรียมทอ่นพนัธุ์  1/50 คร้ัง/
ราย

19 เม.ย สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนย์วิจัยพชืไร่

 3) วิชาการดูแลรักษาและโรคแมลง  1/50 คร้ัง/
ราย

8 มิย. สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนย์วิจัยพชืไร่

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/
ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง  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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/
ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/
ราย

ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใหน้้ าอย่างรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, พฒันา
ที่ดิน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

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 *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

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

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอแวงน้อย จงัหวดั ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชน. 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วจิัยข้าว

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 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))

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.พัฒนาทีดิ่น

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมการข้าว

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.พัฒนาทีดิ่น

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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม พืชอาหาร
 ......................................................................... สนง.เกษตรอ าเภอ
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 ......................................................................... สนง.เกษตรอ าเภอ
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม .................................................... สนง.เกษตรอ าเภอ
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอซ าสงู จงัหวัด....ขอนแก่น.... 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาในบอ่ดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์
เพื่อก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุน
การผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน. 1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วิจัยข้าว

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

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัย.........

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร 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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การใช้ปุย๋เคมตีามค่าวิเคราะหดิ์น 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า การเล้ียงปลา 
จระเข้
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพียง ป ี2560

ราย

85

ข้อมูล ณ วนัที่ 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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กจิกรรม .โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแกน่ ป ี2560....

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่
กจิกรรม ....................................................
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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

1. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศนูย์

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ (6 ฐาน)
  - ฐานเรียนรู้เร่ือง การเพ่ิมผลผลิตและลดตน้ทุนมนั 1 ฐาน สนง.เกษตร, สสก.4
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเพาะเห็ด 1 ฐาน สนง.เกษตร
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลากินพืช 1 ฐาน ประมงอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน ศนูยวิ์จยัขา้ว
    -ฐานเรียนรู้เร่ือง การเล้ียงเป็ดเทศ 1 ฐาน ปศสุตัวอ์  าเภอ
   - ฐานเรียนรู้เร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน พฒันาท่ีดิน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั

1 เร่ือง
สสก.เขต4 ,กษจ. กษอ.

กษอ.ประมง,พด.ประมง 

ปศุสตัว,์สศก.ศูนยวิ์จยัขา้ว

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 2 ศนูย์ 26 มค.560 กษจ., กษอ.

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3/10 คร้ัง/ราย 28 ธค.59 26 มีค.60 20 กค.60 สนง.กษอ.

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2560

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 6 เร่ือง

25 พ.ย.59-30ธค.60 

23 ธค.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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 คร้ัง ศพก. สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.
4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร 6 คร้ัง ศพก.
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง ศพก. สนง.กษอ.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 21 กค.60 ศพก. สนง.กษอ.
 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

 - คร้ัง

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน 
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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 าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย

สนง.กษอ.

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))
 1) วิชาการลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มนัส าปะหลงั

1/50 คร้ัง/ราย
ศพก. สนง.กษอ. 

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง/ราย

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์
 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 1/50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน
 3) การเล้ียงจ้ิงหรีด 1/50 คร้ัง/ราย 26 มค.60 ศนูยผ้ึ์ง
5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ 1/30 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                                        
             6.1.1 ช่ือกิจกรรม จดัท าแปลงเรียนรู้
การลดตน้ทุน การผลิตออ้ยโรงงานในเขต
พ้ืนท่ีไมเ่หมาะสม

2/20 คร้ัง/ราย 16,27 ธค.

              6.1.2  ช่ือกิจกรรม อบรมตามระบบโรงเรียน
เกษตรกร (ขา้วครบวงจร) 6/20 คร้ัง/ราย 11,18,26 ม.ค.60 10,19,24 พ.ค.60

             6.1.3 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้

3/4 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

 6.3งบกรมส่งเสริมการเกษตร                           
  6.3.1 ช่ือกิจกรรม เวทีพฒันาและคน้หา Smart
 Farmer ตน้แบบระดบัอ าเภอ

2/10 คร้ัง/ราย 29 ธค.59 19 พค.60

   6.3.2 ช่ือกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้
อาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น

1/25 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

   6.3.3 ช่ือกิจกรรม  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมย ัง่ยืน

3/10 คร้ัง/ราย
25 มค.60 9 กพ.60 23 มีค.60

สนง.กษอ.

   6.3.4 ช่ือกิจกรรม  เตรียมเอกสารแปลงใหญ่ 
(มนัส าปะหลงั)

1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.

   6.3.5 ช่ือกิจกรรม พฒันาการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี

2/25 คร้ัง/ราย
22,24 ธ.ค.59

สนง.กษอ.

   6.3.6 ช่ือกิจกรรม จดักระบวนการเรียนรู้การ
จดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน

1/30 คร้ัง/ราย
23-ธ.ค.-59

สนง.กษอ.
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง. กษอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง. กษอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุง 1 ฐาน พฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตข้าวคุณภาพ 1 ฐาน สนง. กษอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้สาร
ชีวภณัฑ์ในการปอ้งกันก าจดัศัตรูพชื

1 ฐาน สนง. กษอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง สนง. กษอ
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมชม 1 ศูนย์ สนง. กษอ
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ย 1 ศูนย์ สนง. กษอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง ศพก.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง. กษอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง. กษอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง. กษอ
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง. กษอ
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง. กษอ
 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
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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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

1 คร้ัง/ราย สนง. กษอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน  1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการเตรียเมล็ดพนัธุ์  1/50 คร้ัง/ราย
 3) วิชาการท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ  1/50 คร้ัง/ราย
4)วิชาการใช้ปุ่ยตามค่าวิเคราะหดิ์น  1/50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ การลดต้นทนุการผลิต  1/50 คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................
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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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอบา้นแฮด จงัหวัดขอนแก่น 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

สนง.สลากกนิแบง่รัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุและเพิ่ม 1 ฐาน 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศวจ.พฒันาเมล็ดพนัธุพ์ชื ขก.

ประสิทธิภาพการผลิตมะมว่งนอกฤดู

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์
เพื่อก าจัดศัตรูพชื

1 ฐาน
21 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ การผลิต
มะมว่งนอกฤดู

1 เร่ือง ศพก. ส านกังานเกษตร
อ าเภอ,
จังหวัด 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง 21 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

พฒันาที่ดิน/ประมง

ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร 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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศฑก.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการผลิตมะมว่งนอกฤดู  1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศฑก.

 2) วิชาการดูแลรักษา ตามมาตรฐาน GAP  1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศฑก.

3 วิชาการดูแลรักษาและโรคแมลง  1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศฑก.

 4) วิชาการจัดการด้านเกบ็เกี่ยว  1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศฑก.

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศฑก.

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง  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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/
ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/
ราย

ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใหน้้ าอย่างรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, พฒันา
ที่ดิน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

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