
แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีสงคราม จังหวดันครพนม ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กอ.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.กอ.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.กอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองดินและปุย๋ 1 ฐาน สนง.กอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใช้น  าฯ 1 ฐาน สนง.กอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการขยายพนัธุพ์ชื 1 ฐาน สนง.กอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองลดต้นทุนการผลิตฯ 1 ฐาน สนง.กอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 แปลง สนง.กอ.

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.กอ.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย ์ศดปช.สามผง ศูนย์ สนง.กอ.

    - ศูนย ์ศจช.สามผง ศูนย์ สนง.กอ.

    - ศูนย ์ศดปช.บ้านเอื อง ศูนย์ สนง.กอ.

    - ศูนย ์ศจช.บ้านเอื อง ศูนย์ สนง.กอ.

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.กอ.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ - ครั ง

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง * * * * * * * * * * * * สนง.กอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง * สนง.กอ.

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 50 ครั ง สนง.กอ.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 ครั ง สนง.กอ.

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย * สนง.กอ,ศูนยว์จิยัข้าว

, สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ 

ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 25 ครั ง สนง.กอ.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน

 ฯลฯ

- ครั ง

 4.6 คลินิกเกษตร - ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา ลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.

 2) วิชา การผลิตปุย๋อนิทรีย์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิ

พอเพยีง

1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่ม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบุวิชา)

 1) วิชา บัญชีครัวเรือนเบื องต้น 1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.

 2) วิชา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1

 ) ..........................................................

- ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ - ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

-

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม

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

-

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม

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

-

 6.3 ........................  ชื่อกจิกรรม

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

-
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *20-25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน *25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ยหมัก.... 1 ฐาน 5 ก.พ.- 10 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต.......

1 ฐาน

15 ก.พ.- 15 มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาน้ าจืด 1 ฐาน

20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.ประมงจงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สาร
ชีวภณัฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน

20 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง 20 พ.ค.- 30 ก.ค. ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.เกษตร

อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 
ศพก.

เร่ือง 15 ม.ค.- 15 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลพุ่มแก
,บ้านแก้ง,พิมาน

1 ศูนย์

25 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบ้านแก้ง 1 ศูนย์ 25 ก.พ.- 30 มี.ค. ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบ้านแก้ง 1 ศูนย์

25 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงต าบล
พิมาน

1 ศูนย์

25 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 25 ก.พ.- 30 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *25 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย

ข้าว, สถานพีฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน,

 .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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

5. การอบรมเกษตรกร
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/
ราย

1 พ.ค.- 31 ส.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (การลดต้นทุนการผลิตข้าวและ
การเพิ่มมูลค่า) 5 เม.ย.-31 ก.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย 5 เม.ย.- 31 พ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย

ข้าว

 3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย 1 มี.ค.-30 เม.ย.

สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน,

 4) วชิา การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 / 50 คร้ัง/

ราย 1 พ.ค.- 31 มิ.ย.

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศุนย์

จัดการศัตรูพชืชุมชน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (การลดต้นทุนการ
ผลิต)

1 / 50 คร้ัง/
ราย

1 เม.ย.-31 ก.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศุนย์

จัดการศัตรูพชืชุมชน 

ศูนย์วิจัยข้าว

 1) วชิา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

1 / 50 คร้ัง/

ราย 1 พ.ค.- 31 มิ.ย.

สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม  (การท าบัญชีฟาร์ม) 10 คร้ัง/
ราย 1 เม.ย.-31 พ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.

ตรวจบญัชีสหกรณ์

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย 1 มี.ค.-30 เม.ย.

สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.

ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/

ราย 1 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ 

ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
 )

20 ราย

1 ก.พ.- 30 เม.ย.

สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 20 ราย 1 ก.พ.- 30 เม.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

9

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 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. การวเิคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 18 สนง.กอ.โพนสวรรค์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
18

สนง.กอ.โพนสวรรค์

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

น  าหมักชีวภาพ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจ าแนกแมลงศัตรูพชื

และศัตรูธรรมชาติ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศจช.โพนบก

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวเิคราะหดิ์น 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศดปช.โพน

สวรรค์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและขยายเชื อรา

ไตรโคเดอร์มา

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศจช.โพนบก

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กอ.โพนสวรรค์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด

ต้นทนุการผลิตข้าว

เร่ือง ศมข.สกลนคร,  สนง.กอ.โพนสวรรค์

, สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 เร่ือง สนง.กอ.โพนสวรรค์,ศูนย์เมล็ดพนัธุ์

ข้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว,์ ชลประทาน, ศูนย์วจิัย

และพฒันาการเกษตร, อบต.นางัว,

 ตรวจบญัชีสหกรณ์, ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลโพนบก 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศจช.โพนบก

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลโพนสวรรค์ 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.โพนสวรรค์/ศดปช.โพน

สวรรค์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง 18 27 13 10 27 22 24 สนง.กอ.โพนสวรรค์

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.กอ.โพนสวรรค์

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.กอ.โพนสวรรค์

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กอ.โพนสวรรค์

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 30 ครั ง สนง.กอ.โพนสวรรค์

ทุกวันที่ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 50 ครั ง สนง.กอ.โพนสวรรค์

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 12 สนง.กอ.โพนสวรรค์,ศูนย์เมล็ดพนัธุ์

ข้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว,์ ชลประทาน, ศูนย์วจิัย

และพฒันาการเกษตร, อบต.บา้นค้อ

, ตรวจบญัชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 10 ครั ง สนง.กอ.โพนสวรรค์

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 

ฯลฯ

- ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง 16 สนง.กอ.โพนสวรรค์
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย

20 15 11

สนง.กอ.โพนสวรรค์,ศูนย์เมล็ดพนัธุ์

ข้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว,์ ชลประทาน, ศูนย์วจิัย

และพฒันาการเกษตร, อบต.บา้นค้อ

, ตรวจบญัชีสหกรณ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบวุชิา))

 1) วชิาการเตรียมดิน 1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 2) วชิาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน  าหมักชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 3) วชิาการจัดการศัตรูพชื 1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.โพนสวรรค์

 4) การผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว/พชื 1/50 ครั ง/ราย ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา)

13
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.โพนสวรรค์/ปศุสัตว/์ประมง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุชิา)

 1) วชิาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทนุ

การผลิต

2/20 ครั ง/ราย
24 24

สนง.กอ.โพนสวรรค์

 2) พฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1/30 ครั ง/ราย
16,17

ศจช.โพนสวรรค์/ ศจช.โพนบก

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ 100 ราย สนง.กอ.โพนสวรรค์

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวดั
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 1) ส่งเสริมการปลูกกล้วยเชิงการค้า 28 ราย สนง.กอ.โพนสวรรค์

 2) เพิ่มประสิทธภิาพการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ
50 ราย

สนง.กอ.โพนสวรรค์

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น

 6.3 งบกรมส่งเสริมการเกษตร

 1) จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทนุ

การผลิต
1 แปลง 15

สนง.กอ.โพนสวรรค์

 2) จัดท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรู

ข้าว
2 แปลง

สนง.กอ.โพนสวรรค์

15
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 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. การวเิคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 18 สนง.กอ.บา้นแพง

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
18

สนง.กอ.บา้นแพง

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

น  าหมักชีวภาพ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจ าแนกแมลงศัตรูพชื

และศัตรูธรรมชาติ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.บา้นแพง/ศจช.นางัว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวเิคราะหดิ์น 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.บา้นแพง/ศดปช.นางัว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและขยายเชื อรา

ไตรโคเดอร์มาและเชื อราบวิเวอเรีย

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.บา้นแพง/ศจช.นางัว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กอ.บา้นแพง 

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด

ต้นทนุการผลิตข้าว

เร่ือง ศมข.สกลนคร,  สนง.กอ.บา้น

แพง, สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 เร่ือง สนง.กอ.บา้นแพง,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน, 

ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตร,

 อบต.นางัว, ตรวจบญัชีสหกรณ์,

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลนางัว 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กอ.บา้นแพง/ศจช.นางัว

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลนางัว 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กอ.บา้นแพง/ศดปช.นางัว

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนางัว 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กอ.บา้นแพง/ศมข.สกลนคร

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง 28 26 23 27 22 24 สนง.กอ.บา้นแพง 

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.กอ.บา้นแพง 

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.กอ.บา้นแพง 

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กอ.บา้นแพง 

ทุกวันที่ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 20 ครั ง สนง.กอ.บา้นแพง 

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 60 ครั ง สนง.กอ.บา้นแพง 

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 18 สนง.กอ.บา้นแพง,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน, 

ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตร,

 อบต.นางัว, ตรวจบญัชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 10 ครั ง สนง.กอ.บา้นแพง 

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 

ฯลฯ

- ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง 28-29 สนง.กอ.บา้นแพง 

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

3/50 ครั ง/ราย

31 24 12

สนง.กอ.บา้นแพง,ศูนย์เมล็ด

พนัธุข์้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน, 

ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตร,

 อบต.นางัว, ตรวจบญัชีสหกรณ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบวุชิา))

 1) วชิาการเตรียมดิน 1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 2) วชิาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน  าหมักชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 3) วชิาการจัดการศัตรูพชื 1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.บา้นแพง 
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 4) การผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว/พชื 1/50 ครั ง/ราย ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา)

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย สนง.กอ.บา้นแพง/ปศุสัตว/์ประมง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุชิา)

 1) วชิาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทนุ

การผลิต

2/20 ครั ง/ราย
13 4

สนง.กอ.บา้นแพง 

 2) พฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1/30 ครั ง/ราย
24

สนง.กอ.บา้นแพง 

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ 100 ราย สนง.กอ.บา้นแพง 
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวดั

 1) ส่งเสริมการปลูกกล้วยเชิงการค้า 27 ราย สนง.กอ.บา้นแพง 

 2) เพิ่มประสิทธภิาพการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ
61 ราย

สนง.กอ.บา้นแพง 

 3) ส่งเสริมการปลูกลิ นจี่ นพ.1 เพื่อการส่งออก
125 ราย

สนง.กอ.บา้นแพง 

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น

 1) การใช้สารชีวภณัฑ์ปอ้งกันโรคพชืในชุมชน
110 ราย

สนง.กอ.บา้นแพง/อบต.นางัว

 6.3 งบกรมส่งเสริมการเกษตร

 1) จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทนุ

การผลิต
1 แปลง 10

สนง.กอ.บา้นแพง 

 2) จัดท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรู

ข้าว
1 แปลง

สนง.กอ.บา้นแพง 
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 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. การวเิคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 29 สนง.กอ.ปลาปาก

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 29 สนง.กอ.ปลาปาก

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กอ.ปลาปาก

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 ฐาน ม.ค. สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ข้าวอินทรีย์ 1 ฐาน

ม.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก, ศจช.นามะเขือ/

ศจช.โคกสูง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวเิคราะหดิ์น 1 ฐาน

ม.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก, ศดปช.มหาชัย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและขยายเชื้อรา

ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบวิเวอเรีย

1 ฐาน
ม.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก, ศจช.นามะเขือ/

ศจช.โคกสูง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน ม.ค. สนง.กอ.ปลาปาก 

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด

ต้นทนุการผลิตข้าว

เร่ือง ศมข.สกลนคร,  สนง.กอ.ปลาปาก, 

สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 เร่ือง สนง.กอ.ปลาปาก,ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

, ชลประทาน, ศูนย์วจิัยและ

พฒันาการเกษตร, อบต.หนองฮี, 

ตรวจบญัชีสหกรณ์, ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลนามะเขือ,  

          ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบล โคกสูง

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.กอ.ปลาปาก, ศจช.นามะเขือ/

ศจช.โคกสูง

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลมหาชัย 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กอ.ปลาปาก/ศดปช.มหาชัย

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหนองฮี 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.กอ.ปลาปาก/ศมข.สกลนคร

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง 28 26 23 27 22 24 สนง.กอ.ปลาปาก 

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.กอ.ปลาปาก 

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กอ.ปลาปาก 

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กอ.ปลาปาก 

ทุกวันที่ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 20 คร้ัง สนง.กอ.ปลาปาก

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 60 คร้ัง สนง.กอ.ปลาปาก

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย เม.ย. สนง.กอ.ปลาปาก,ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

, ชลประทาน, ศูนย์วจิัยและ

พฒันาการเกษตร, อบต.หนองฮี, 

ตรวจบญัชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 10 คร้ัง สนง.กอ.ปลาปาก

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 

ฯลฯ

- คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

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

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย

27 24 19

สนง.กอ.ปลาปาก,ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

, ชลประทาน, ศูนย์วจิัยและ

พฒันาการเกษตร, อบต.นางัว, 

ตรวจบญัชีสหกรณ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบวุชิา))

 1) วชิาการเตรียมดิน 1/50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 2) วชิาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 1/50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 3) วชิาการจัดการศัตรูพชื 1/50 คร้ัง/ราย สนง.กอ.ปลาปาก

 4) การผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว/พชื 1/50 คร้ัง/ราย ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

 5) สารชีวภณัฑ์
1/51 คร้ัง/ราย ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตรนครพนม

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา)

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.กอ.ปลาปาก/ปศุสัตว/์ประมง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุชิา)

 1) วชิาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทนุ

การผลิต

2/20 คร้ัง/ราย
13 4 สนง.กอ.ปลาปาก

 2) พฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1/30 คร้ัง/ราย
24

สนง.กอ.ปลาปาก

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ 100 ราย สนง.กอ.ปลาปาก 
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจังหวดั

 1) ส่งเสริมการปลูกกล้วยเชิงการค้า 27 ราย สนง.กอ.ปลาปาก 

 2) เพิ่มประสิทธภิาพการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ
61 ราย

สนง.กอ.ปลาปาก 

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น

 1) การใช้สารชีวภณัฑ์ปอ้งกันโรคพชืในชุมชน
110 ราย

สนง.กอ.ปลาปาก /อบต.หนองฮี

 6.3 งบกรมส่งเสริมการเกษตร

 1) จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทนุ

การผลิต
1 แปลง 15

สนง.กอ.ปลาปาก 

 2) จัดท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรู

ข้าว
1 แปลง

สนง.กอ.ปลาปาก  
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะห์ศกัยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั

1-30 ธ.ค. 59

สนง.สลากกินแบ่ง
รัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน ้าหมกั,ปุ๋ ย
หมกัชีวภาพและสารชีวภณัฑ์

1 ฐาน 12 ม.ค. 60 สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน
12 ม.ค. 60

กรมชลประธาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตขา้ว (การแปรรูปขา้ว)

1 ฐาน 12 ม.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไร่นาสวนผสม 1 ฐาน 12 ม.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
ลดตน้ทุนการผลิตขา้ว......

1 แผน 21 ก.พ. 60

ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน, 
สหกรณ์ฯ

แผนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร  
 อ าเภอ.....เรณูนคร........จังหวดั....นครพนม...... ประจ าปีงบประมาณ 2560

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า 
ศพก.

เร่ือง 10 มี.ค. 60

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์
เมล็ดพนัธุ์ขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง, ปศุ
สตัว,์ สหกรณ์, กรม
วิชาการเกษตร ............

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ต.เรณูใต้ 1 ศูนย์ 23 พ.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ต.นางาม 1 ศูนย์ 23 พ.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน ต.เรณูใต้ 1 ศูนย์ 10 ม.ค. 60 23 พ.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน ต.โคกหินแฮ่ 1 ศูนย์
11 เม.ย. 60

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 27 ธ.ค. 59 9 ก.พ. 60 5 เม.ย. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร คร้ัง

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 18 พ.ค. 60

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนย์
เมล็ดพนัธุ์ขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง, ปศุ
สตัว,์ ชลประทาน, 
สหกรณ์ฯ, กรมวิชาการ
เกษตร ..................

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา
 หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั 
ฝึกงาน ฯลฯ
  4.5.1 วิจยัร่วมกบั
..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั
.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ
 .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตาม
หลกัสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. 
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

3 / 50
คร้ัง/
ราย

24 ม.ค. 60 16 มี.ค. 60 18 เม.ย. 60

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร
หลกัของ ศพก (ระบุวิชา))
 1) วิชา การผลิตสินคา้ปลอดภยั (GAP) 1 / 50 คร้ัง/

ราย

กรมวิชาการเกษตร

 2) วิชา การใชปุ้๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

กรมพฒันาท่ีดิน

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจ
พอเพียง

1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุน
อาชีพ องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้
คุณค่า 
 (ระบุวิชา)
 1)  วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/

ราย

กรมชลประทาน

 2)  วิชาบญัชีครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

กรมตรวจบญัชีกลาง
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ระยะเวลา
Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 
5.1 )
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม
 .................. 
...................................................................
......
 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม
 ...................... 
...................................................................
......
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
 ........................     ช่ือกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการ

ผลิตและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการจัดการดินและปุ๋ย 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพชื 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง

สับปะรด กล้วยหอมทอง เห็ดบด

3 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

4 เร่ือง

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

33

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอท่าอุเทน 1 ศูนย์ ศดปช.

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืต าบลท่าจ าปา 1 ศูนย์ ศจช.

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง

 4.3 Field Day 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ

สัตว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

1 คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

2/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ

เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการผลิตสับปะรด GI 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3) วชิาการผลิตเห็ดบด 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วชิาการผลิตด้านปศุสัตว์ 1/50 คร้ัง/ราย ปศุสัตว์

 5) วชิาการผลิตด้านประมง 1/50 คร้ัง/ราย ประมง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 6) วชิาการผลิตข้าวคุณภาพดี 1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์จิัยข้าว

 7) วชิาการเก็บตัวอยา่งดินและการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวเิคราะห์ดิน

1/50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 8) วชิาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1/50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน

 9) วชิาการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาและบิว

เวอร์เรีย

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 10) วชิาการก าจัดศัตรูพชืแบบผมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพยีง

คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า  

(ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1)  วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วชิาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 คร้ัง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ....นาทม  ..จงัหวัด  .นครพนม. ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนนิการ

1 แผน

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตเมล็ดพนัธุ์

ข้าว

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การเล้ียงโคเนื้อ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้สารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การ

ลดต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง

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

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์

    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

    - ศูนย์ ผลิตพนัธุข์้าวชุมชน 1 ศูนย์

    - ศูนย์ เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง ทกุวันที่ 2 ของเดือน

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง

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

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 1/200 คร้ัง/ราย

 2) วิชา.สารชีวภณัฑ์และการน าไปใช้ 1/200 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)เกษตร

ทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน

1/200 คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิ

พอเพยีง

1/200 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา.บญัชีต้นทนุ 1/200 คร้ัง/ราย

 2) วิชา..การใช้น้ าอย่างมคุีณค่า 1/200 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) 1/200 ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วม

ด าเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ 1/200 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 าเภอนาหว้า   จังหวัดนครพนม  ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนนิการ

1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อินทรีย์ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมูหลุม 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงปลาดุกในบอ่

ดิน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพืชหลังนา

เสริมรายได้

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด

ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, สถานี

พัฒนาทีดิ่น

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 10 ม.ค.-30 มี.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 

ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าเรือ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลนางัว 1 ศูนย์

.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลท่าเรือ 1 ศูนย์ ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลนาคูณ

ใหญ่

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง ศพก.

 3.3 การรายงานความก้าวหนา้ 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง ศพก.

1 ธ.ค.-31 ม.ค.

 1 ก.พ.-30พ.ค.

1ก.พ.-30พ.ค.

    10 ม.ค.-30 พ.ค.

 10 ม..-30พ.ค.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง ศพก.

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 

ปศุสัตว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก.

 4.5 ร่วมด าเนนิการกับสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน

 ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

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

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

  4.5.4 อื่นๆ

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

 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก พัฒนาเกษตรกรผู้น า  3/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา การผลิตปุย๋ปุย๋อินทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย * สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2) วิชา การการเล้ียงหมูหลุม 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.ปศุสัตว์

 3) วิชา การปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ 1 / 50 คร้ัง/ราย *

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพียง

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.บัญชีและสหกรณ์

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

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

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

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

.... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

....

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ   วังยางจังหวัด  นค รพนม ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา   

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

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

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

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ ยหมกั.... 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาท่ีดิน

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

สนง.ปศสุตัว์
จงัหวดั

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

สนง.ประมง
จงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือก าจดัศตัรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา   

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

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

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

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตร
อ าเภอ,ศนูยวิ์จยั
ขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, 
ประมง, ปศสุตัว์

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน....................... 1 ศนูย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูยข์า้วชุมชน......................................... 1 ศนูย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศนูยวิ์จยัขา้ว

    - ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน........................ 1 ศนูย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูย ์......................................... ศนูย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง
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ระยะเวลา   

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง
ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตร
อ าเภอ,ศนูยวิ์จยั
ขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, 
ประมง, ปศสุตัว,์
 ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลยั.........

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

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

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใชน้ ้าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา   

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน *5-10 - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตข้าว

ตามหลัก GAP  โดยการผลิตข้าวทีดี่

และเหมาะสม

1 ฐาน - ศูนย์วจิัย

และ

พัฒนาการ

เกษตร

นครพนม

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

รว่ม

ด าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2560
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

รว่ม

ด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุง

บ ารุงดิน โดยเน้นการไถกลบตอซัง 

การปลูกพืชปุย๋สด การท าปุย๋คอก/

ปุย๋หมัก การท า

น  าหมักชีวภาพ

1 ฐาน - สถานี

พัฒนาทีดิ่น

นครพนม

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและ

ใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช

1 ฐาน - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหาร

จัดการน  า โดยการใช้น  าท า

การเกษตรอย่างรู้คุณค่า

1 ฐาน - โครงการ

ชลประทาน

นครพนม

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจ

พอเพียง มีการเลี ยงสัตวแ์ละประมง

เพิม่รายได้อย่างครบวงจร

1 ฐาน - สนง.ปศุ

สัตวจ์ังหวดั

นครพนม, 

สนง.ประมง

จังหวดั

นครพนม

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ระบบการท า

บัญชีและการตลาด

1 ฐาน - สนง.ตรวจ

บัญชี

สหกรณ์ครพ

นม
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

รว่ม

ด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง

 การลดต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูล

ประจ า ศพก.

6 เร่ือง - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม ,

สนง.ปศุสัตว์

จังหวดั

นครพนม, 

สนง.ประมง

จังหวดั

นครพนม, 

สนง.ตรวจ

บัญชีสหกรณ์

จังหวดั , 

โครงการ

ชลประทาน

นครพนม ,

สถานีพัฒนา

ทีดิ่น ,

นครพนม , 

ศูนย์วจิัยและ

พัฒนาการ

เกษตร
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อ

ศูนย)์
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

รว่ม

ด าเนินการ

    - ศูนย์เรียนรู้การเพิม่

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกาตร 

(ลิ นจี)่

1 ศูนย์

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 4 ครั ง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 2 ครั ง

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

รว่ม

ด าเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย *15 - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม ,

สนง.ปศุสัตว์

จังหวดั

นครพนม, 

สนง.ประมง

จังหวดั

นครพนม, 

สนง.ตรวจ

บัญชีสหกรณ์

จังหวดั , 

โครงการ

ชลประทาน

นครพนม ,

สถานีพัฒนา

ทีดิ่น ,

นครพนม , 

ศูนย์วจิัยและ

พัฒนาการ

เกษตร
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ือง

ร้องเรียน

ครั ง - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

รว่ม

ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ

สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/

เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

- ครั ง - สนง.เกษตร

อ าเภอเมือง

นครพนม

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ

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

-

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ

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

-

  4.5.3 ฝึกงานของ

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

-

  4.5.4 อื่นๆ

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

-

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม

หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 

ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน

 และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต

สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ

วชิา))
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

รว่ม

ด าเนินการ

 1) วชิา................................... ครั ง/ราย

 2) วชิา................................... ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/ราย

1. การเตรียมดินและพันธุ์ข้าว การ

ผลิตข้าวตามหลัก GAP

1/50 ครั ง/ราย

2. การจัดการดิน ปุย๋ และระบบน  า 1/50 ครั ง/ราย

3. การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว 1/50 ครั ง/ราย

4. เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /

เศรษฐกิจพอเพียง

ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชี

ต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การ

ใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิา................................... - ครั ง/ราย

 2) วชิา................................... - ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก

 ข้อ 5.1 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็น

ทางการ

ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่

ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

รว่ม

ด าเนินการ

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม

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

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

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

-

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

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

-

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม

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

-
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