
แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําน้ําหมักชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตน้ําสมควันไม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงไกไข 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงกบคอนโด 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการใชปุย 1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

เพื่อลดตนทุนการผลิต สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

15 พ.ย.- 27 ธ.ค.
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชนตําบลโนนคูณ 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโนนคูณ 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย *20 ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

ชลประทาน

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

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

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาดินและการเก็บตัวอยางดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาปุยและการวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย

 4) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิตของเกษตรกร 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ 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 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การทําปุ๋ยหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที�ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การแปรรูปข้าว 1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที�ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การทํานาแบบประณีต 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื�อง  การลด

ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เรื�อง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.

เกษตรอําเภอ, 

สถานีพัฒนาที�ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ข้อมูลประจํา ศพก. 1 เรื�อง สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี

พัฒนาที�ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที�ร่วม

ดําเนินการ
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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

หน่วยงานที�ร่วม

ดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื�อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ศรีสําราญ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย ต.โคก

มั�งงอย

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน ต.ศรีสําราญ 1 ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.บ้านโสก 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 4 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 20 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ, 

ศบกต.ศรีสําราญ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ, 

ศบกต.ศรีสําราญ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั�ง/ราย * 27 สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี

พัฒนาที�ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว,์ ศบกต.ศรี

สําราญ

เดือนละ 1 ครั�ง

เดือนละ 1 ครั�ง
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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

หน่วยงานที�ร่วม

ดําเนินการ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื�องร้องเรียน 15 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ, 

ศบกต.ศรีสําราญ

 4.5 ร่วมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 

ฯลฯ

4 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ................

  4.5.1(1) มูลนิธิเพื�อน(พึ�ง)ภาฯและม.

เกษตรศาสตร์ (เรื�องข้าวอินทรีย์)

1 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.5.1(2) ม.ขอนแก่น (การทํานาแบบประณีต) 1 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

  4.5.1(3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

 (ถั�วลิสง)

1 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

  4.5.2  ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................. 1 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.5.2(1) มูลนิธิเพื�อน(พึ�ง)ภาฯและม.

เกษตรศาสตร์ (เรื�องข้าวอินทรีย์)

1 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

4.5.2(2) ม.ขอนแก่น (การทํานาแบบประณีต) 1 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

4.5.2(3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ 

(ถั�วลิสง)

1 ครั�ง สนง.เกษตรอําเภอ

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................  -  -

  4.5.4 อื�นๆ .....................................................  -  -

 4.6 คลินิกเกษตร  -  -
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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

หน่วยงานที�ร่วม

ดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4 / 50 ครั�ง/ราย *23 *6*13*20 สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ�ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 / 50 ครั�ง/ราย สถานีพัฒนาที�ดิน

 2) วิชา การทําปุ๋ยหมักและนํ�าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั�ง/ราย สถานีพัฒนาที�ดิน

 3) วิชา การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 / 50 ครั�ง/ราย ศูนย์วิจัยข้าว

 4) วิชา การแปรรูปข้าว 1 / 50 ครั�ง/ราย ศูนย์วิจัยข้าว

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั�ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้นํ�าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)
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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

หน่วยงานที�ร่วม

ดําเนินการ

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั�ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการใช้นํ�าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั�ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

3) การปลูกพืชใช้นํ�าน้อย 1 / 50 ครั�ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

4)การปลูกหม่อนเลี�ยงไหม 2 / 50 ครั�ง/ราย ศูนย์หม่อนไหม

5)การผลิตเชื�อราไตรโครเดอร์ม่า 3 / 50 ครั�ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.2 การอบรมอื�นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )  -  -

5.3 การอบรมอื�นๆอย่างไม่เป็นทางการ  -  -

6. การสนับสนุนเพิ�มเติมเพื�อขับเคลื�อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 -  -

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื�อกิจกรรม ..................

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

 -  -

 6.2 งบจากท้องถิ�น ชื�อกิจกรรม ......................

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

 -  -

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

ชื�อกิจกรรม ....................................................

 -  -
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

  -ฐานการเรียนรูเรื่อง.การทําปุยหมัก 3 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

  -ฐานการเรียนรูเรื่อง การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 3 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

  -ฐานการเรียนรูเรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืชฯ 3 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

  -ฐานการเรียนรูเรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการใชปุย 3 เรื่อง

    1) การลดตนทุนการผลิตขาว    สนง.เกษตรอําเภอ

    2) ศูนย..จัดการดินและปุยชุมชน 19 7

    3) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 14

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 13 8,13 สนง.เกษตรอําเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หนวย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ 8 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 20 ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

4 ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ 1 / 50 ครั้ง/ราย 15

 2) วิชาการปรับปรุงบํารุงดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย 15

 3) วิชาการใชปุยตามขอวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย 15

 4) วิชาการทําปุยชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 16

 5) การทํานาแบบปราณีต 2 / 50 ครั้ง/ราย 16

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 18

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิตของเกษตรกร 1 / 50 ครั้ง/ราย 19

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย 19

 3) การขยายพันธุพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย 19
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

 1) พลังปญญา 20 ราย เอกชน

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

    1. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามระบบ

โรงเรียนเกษตรกร (3 ครั้ง)                                 

         -อบรมเกษตรกรผูปลูกขาวในระบบการผลิต

ขาวตามมาตรฐาน GAP                                    

         2. การปรับปรุงบํารุงดิน                           

       - จัดงานวันรณรงคไถกลบตอซัง

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

  -ฐานการเรียนรูเรื่อง การดูแลรักษาไมผล 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

  -ฐานการเรียนรูเรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน 1 ฐาน พัฒนาที่ดิน

  -ฐานการเรียนรูเรื่อง การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตวปก 1 ฐาน ปศุสัตวอําเภอ

  -ฐานการเรียนรูเรื่อง การเลี้ยงปลาน้ําจืด 1 ฐาน ประมงอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ขาว 1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย พัฒนาที่ดิน

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 8 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 21 ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดินและการเตรียมเมล็ดพันธุ 1 / 50 ครั้ง/ราย พัฒนาที่ดิน

 2) วิชาทําน้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย 1 / 50 ครั้ง/ราย พัฒนาที่ดิน

 3) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิตของเกษตรกร 1 / 50 ครั้ง/ราย กรมตรวจบัญชีฯ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

16

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

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

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการทําปุยอินทรียชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตและใชสารชีว

ภัณฑ

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตหมอนไหม

1 ฐาน ศูนยไหมเฉลิมพระ

เกียรติและ สนง.

เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง 1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

การใชน้ําอยางรูคุณคา ปรับปรุง ดูแลรักษา สนง.เกษตรอําเภอ

ระบบน้ําและแปลงหมอน สถานีพัฒนาที่ดิน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

25 พ.ย.- 30ธ.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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 21 ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง 28-29

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาดินและการเก็บตัวอยางดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาปุยและการวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย กรมตรวจบัญชีฯ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม  โครงการ

คลินิคเกษตรฯ 50,000 บาท อบต.บานหัน

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) การไฟฟาฝาย

ผลิต ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงหองเก็บวัสด-ุ

อุปกรณ ศพก. 79,000 บาท

การไฟฟาฝายผลิต
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ.....เมืองชัยภูม.ิ.......จังหวัด..ชัยภูม.ิ.................. ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

   - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตและเพิ่มผลผลิตขาว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตปุยชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู เรื่องการตรวจวิเคราะหธาตุอาหาร

ในดิน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรียปองกัน

กําจัดโรค เชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอเรีย

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลดตนทุน

การผลิตขาว

1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาว,  สนง.

เกษตรอําเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง,

 ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลชีลอง 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชนตําบลโพนทอง 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโพนทอง 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200ครั้ง/ราย

20ธค.

สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง,

 ปศุสัตว, ชลประทาน

, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

2 ครั้ง มหาวิทยาลัย.........

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การทําและใชน้ําสมควันไม 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/

ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/

ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.ตรวจบัญชีฯ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรมสงเสริม

การเกษตรรูปแบบนาแปลงใหญ 1/60

ครั้ง/

ราย 21-23

สนง.เกษตรอําเภอ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ..บําเหน็จณรงค จังหวัด..ชัยภูมิ................... ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

   - ฐานเรียนรู เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธขาว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตปุยชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู เรื่องการตรวจวิเคราะหธาตุอาหาร

ในดิน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรียปองกัน

กําจัดโรค เชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอเรีย

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลดตนทุน

การผลิตขาว

1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาว,  สนง.

เกษตรอําเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

27

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

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

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง,

 ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานหนองตะครอง 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโคกเพชรพัฒนา 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200ครั้ง/ราย

20ธค.

สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง,

 ปศุสัตว, ชลประทาน

, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

ทุกวันที่ 20 ของเดือน
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การทําและใชน้ําสมควันไม 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/

ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/

ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.ตรวจบัญชีฯ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/

ราย

สนง.ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อ

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เมล็ดพันธุและการเตรียมดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การวิเคราะหดินและการใช

ปุยตามคาวิเคราะหดิน

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยอินทรียและน้ํา

หมักชีวภาพ

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปองกันและกําจัดศัตรูขาว 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการน้ําอยางเหมาะสม 1 ฐาน ชลประทาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการใชปุย 1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

เพื่อลดตนทุนการผลิต ขาว สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

15 พ.ย.- 27 ธ.ค.
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 21 ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

ชลประทาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาดินและการเก็บตัวอยางดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาปุยและการวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย

 4) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิตของเกษตรกร 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกมันสําปะหลังระบบ

น้ําหยด

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตน้ําสมควันไมดวยการ

เผาถานดวยถัง 200 ลิตร

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ปุยหมักสูตรพระราชทาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตทุเรียน 1 ฐาน ชลประทาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการใชปุย 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

เพื่อลดตนทุนการผลิต มันสําปะหลัง สถานีพัฒนาที่ดิน

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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

15 พ.ย.- 27 ธ.ค.
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 22 ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

ชลประทาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาดินและการเก็บตัวอยางดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาปุยและการวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย

 4) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิตของเกษตรกร 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เมล็ดพันธุและการเตรียมดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยอินทรียและน้ํา

ั ี

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกผักสวนครัวปลอด

สารพิษ

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกและขยายพันธุมะนาว 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 ฐาน ประมง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการใชปุย 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

เพื่อลดตนทุนการผลิต ขาว สถานีพัฒนาที่ดิน

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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

15 พ.ย.- 27 ธ.ค.
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 28 ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

ชลประทาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาดินและการเก็บตัวอยางดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาปุยและการวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย

 4) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิตของเกษตรกร 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การดูแลรักษา 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางปราณีต 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การวางแผนการผลิตขาวที่เหมาะสม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การกําจัดศัตรูพืช และการทําฮอรโมนไข 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงปลา 1 ฐาน ประมง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพาะเห็ด 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการใชปุย 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

เพื่อลดตนทุนการผลิต ขาว สถานีพัฒนาที่ดิน

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

15 พ.ย.- 27 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.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
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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

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 22 ศูนยวิจัยขาวชุมแพ

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง, ปศุสัตว

ชลประทาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

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

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ/เอกชนใน

ดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและแผนการเรียนรูของ

 ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาดินและการเก็บตัวอยางดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาปุยและการวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชาโรคและแมลงศัตรูพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย

 4) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/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

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกรเกษตรกร 

การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิตของเกษตรกร 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

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

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง  การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

โครงการชลประทาน

จังหวัดชัยภูมิ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใหน้ําโดยระบบน้ํา

หยด

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการดินและการ

ใชปุย

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชเครื่องจักรกล

การเกษตร

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังโดยระบบน้ําหยด

และการใชปุยอินทรีย

1 เรื่อง  สนง.เกษตรอําเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 3 ครั้ง * * *

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *22 สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

- - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.1 วิจัยรวมกับ.......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ................. - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.3 ฝกงานของ .......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... - - - - - - - - - - - - - - -

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง *2-3 สนง.เกษตรอําเภอ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การใชน้ําโดยระบบน้ําหยด 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การจัดการดินและการใชปุย 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย

1) วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม 1/50 ราย กรมวิชาการเกษตร

2) วิชาชุมชนเข็มแข็งดวยวิถีสหกรณ 1/50 ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

3) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1/50 ราย สนง.ประมงอําเภอ

4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว 1/50 ราย สนง.ปศุสัตว

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
- - - - - - - - - - - - - - -

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

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

- - - - - - - - - - - - - - -
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

- - - - - - - - - - - - - - -

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................ 

 ชื่อกิจกรรม ....................................................
- - - - - - - - - - - - - - -
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่องการเตรียมดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. โครงการชลประทาน

ั ั ั ิ    - ฐานเรียนรู เรื่องการเตรียมพันธุ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเติมความอุดม

สมบูรณใหดิน

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืช

โดยวิธีผสมผสาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยอินทรีย ปุย

น้ําหมัก ฮอรโมนตางๆ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง กาปลูกพืชใชน้ํานอย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังโดยระบบน้ําหยด

และการใชปุยอินทรีย

1 เรื่อง  สนง.เกษตรอําเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 3 ครั้ง * * *

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 27 สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

- - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.1 วิจัยรวมกับ.......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ................. - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.3 ฝกงานของ .......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... - - - - - - - - - - - - - - -

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การใชน้ําโดยระบบน้ําหยด 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 3) วิชา การจัดการดินและการใชปุย 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย

1) วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม 1/50 ราย กรมวิชาการเกษตร

2) วิชาชุมชนเข็มแข็งดวยวิถีสหกรณ 1/50 ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

3) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1/50 ราย สนง.ประมงอําเภอ

4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว 1/50 ราย สนง.ปศุสัตว

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
- - - - - - - - - - - - - - -
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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

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

- - - - - - - - - - - - - - -

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

- - - - - - - - - - - - - - -

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................ 

 ชื่อกิจกรรม ....................................................
- - - - - - - - - - - - - - -
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู การทํานา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการเลี้ยงปลานิล 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพาะพันธุกบ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกดาวเรือง สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกมะละกอ สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกสมโอ สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําน้ําหมัก สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง กาปทําปุยหมัก 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตไรนาสวนผสม

1 เรื่อง  สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 3 ครั้ง * * *

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 22 สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

- - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.1 วิจัยรวมกับ.......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ................. - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.3 ฝกงานของ .......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... - - - - - - - - - - - - - - -

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การใชน้ําโดยระบบน้ําหยด 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การจัดการดินและการใชปุย 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย

1) วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม 1/50 ราย กรมวิชาการเกษตร

2) วิชาชุมชนเข็มแข็งดวยวิถีสหกรณ 1/50 ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

3) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1/50 ราย สนง.ประมงอําเภอ

4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว 1/50 ราย สนง.ปศุสัตว

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)
- - - - - - - - - - - - - - -

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

 .........................................................................
- - - - - - - - - - - - - - -

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................
- - - - - - - - - - - - - - -
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
- - - - - - - - - - - - - - -
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู การปรับปรุงบํารุงดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการตัดแตงกิ่ง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การขยายพันธุ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเก็บรักษาผลผลิตและ

การบรรจุภัณฑ

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตมะขามหวาน

1 เรื่อง  สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 3 ครั้ง * * *

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 21 สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

- - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.1 วิจัยรวมกับ.......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ................. - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.3 ฝกงานของ .......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... - - - - - - - - - - - - - - -
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การจัดการดินและการใชปุย 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย โครงการชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

1) วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม 1/50 ราย กรมวิชาการเกษตร

2) วิชาชุมชนเข็มแข็งดวยวิถีสหกรณ 1/50 ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)
- - - - - - - - - - - - - - -

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

 .........................................................................
- - - - - - - - - - - - - - -

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................
- - - - - - - - - - - - - - -

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
- - - - - - - - - - - - - - -
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู การเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการวิเคราะหดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการผลิตจุลินทรียเพื่อใชในขาว สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการขยายพันธุไผ สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงปลาน้ําจืด สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลดตนทุน

ขาว

1 เรื่อง  สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * * สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 21 สนง.เกษตรอําเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

- - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.1 วิจัยรวมกับ.......................................... - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ................. - - - - - - - - - - - - - - -

  4.5.3 ฝกงานของ .......................................... - - - - - - - - - - - - - - -
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... - - - - - - - - - - - - - - -

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การใชน้ําโดยระบบน้ําหยด 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การจัดการดินและการใชปุย 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชา การใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย โครงการชลประทาน
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ดําเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 1/50 ราย

1) วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม 1/50 ราย กรมวิชาการเกษตร

2) วิชาชุมชนเข็มแข็งดวยวิถีสหกรณ 1/50 ราย สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณจังหวัด

3) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1/50 ราย สนง.ประมงอําเภอ

4) วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว 1/50 ราย สนง.ปศุสัตว

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)
- - - - - - - - - - - - - - -

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

 .........................................................................
- - - - - - - - - - - - - - -

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................
- - - - - - - - - - - - - - -

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
- - - - - - - - - - - - - - -
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