
แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ กระสัง  จังหวัด บุรรีมัย์ 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. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5  สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตร/สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ระบบการใหน้  าในแปลงฝร่ัง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตร/ ชป
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก/น  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตร/สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์เพือ่ปอ้งกันก าจัดศัตรูพชื 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงปลา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงโคขุน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิตฝร่ัง 1 เร่ือง ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนบา้นหนองปุ่น 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นจอม 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วิจัยข้าว
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นนาราใหญ่ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง * * * * * * * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้าน
การวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ
5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. 
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา)) 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมกิ่งพนัธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 4) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพชื 1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย สปก/สนง.เกษตร
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น  า
อย่างรู้คุณค่า 

ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตร/สหกรณ์/สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตร/ชป.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 ......................................................................... 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 ......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหว้ยราช จังหวัดบรุีรัมย ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทนุการผลิตในภาค
การเกษตร

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตเมล็ดข้าวพนัธุดี์ 1 ฐาน กรมการข้าว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงหมูหลุม 1 ฐาน ส านกังานปศุสัตว์อ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 1 ฐาน กรมวิชาการเกษตร
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชนบา้นหนองหว้า 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
    - ศูนยศู์นยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นหนองหว้า 1 ศูนย์ สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ สถานีพัฒนา

ที่ดิน ประมง ปศุสัตว ์ชลประทาน

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง วิทยาลัยเกษตร, ม.รามค าแหง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั.......................................... วิทยาลัยเกษตร, ม.รามค าแหง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั................. วิทยาลัยเกษตร, ม.รามค าแหง
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช

 1) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพชืปุ๋ยสดและไถกล
ฟางข้าว

1/300 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช,สถานพีฒันาที่ดิน

 2) วิชาการใช้สารชีวภณัฑ์ทางการเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) การผลิตปุ๋ยหมัก 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอหว้ยราช
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาการจัดท าบญัชีเบื้องต้น 1/50 คร้ัง/ราย กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน
 3) ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ 3/30 คร้ัง/ราย ส านกังานสหกรณ์จังหวัด
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 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 หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชือ่กจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ หนองหงส์ จังหวัด บรุีรัมย์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *10-15 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *15-21 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรผสมผสาน 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว......

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

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

25 พ.ย.- 28 ก.พ.

25 เม.ย.- 30 มิ.ย.

25 ส.ค.- 30 ก.ย.

25 มี.ค.- 30 พ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน ม.3 บ.หนอง
ตะคร้อ

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน ม.1 บ.หนองชัยศรี 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิัยข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน ม.10 บ.พะไล 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย

*20

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสตึก จังหวัดบรุีรัมย์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.อ าเภอสตึก
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน 25 พ.ย - 29 ก.พ. สถานีพฒันาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสุกร 1 ฐาน 25 พ.ย - 29 ก.พ. สนง.ปศุสัตว์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปาลในบอ่ดิน 1 ฐาน 25 พ.ย - 29 ก.พ. ประมงจังหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพชื

1 ฐาน 25 พ.ย - 29 ก.พ. สนง.กษอ.

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกหม่อนเล้ียงไหม
และแปรูปผลิตภณัฑ์จากใบหม่อน

1 ฐาน 25 พ.ย - 29 ก.พ. ศูนย์หม่อนไหมฯ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง 25 พ.ย - 30 เม.ย. ศูนยว์จิัยข้าว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง 25 พ.ย - 29 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนบา้นสุขวัฒนา ศูนย์ 25 พ.ย - 29 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ข้าวชุมชนบา้นสุขวัฒนา ศูนย์ 25 พ.ย - 29 ก.พ. ศูนยว์จิัยข้าว

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชนบา้นสุขวัฒนา ศูนย์ 25 พ.ย - 29 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง ศูนย์หม่อนไหมฯ

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

 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน  1/50 คร้ัง/ราย พฒันาทีดิ่น
 2) วิชา การจัดท าแปลงข้าวพนัธุ์  1/50 คร้ัง/ราย ศูนย์วิจัยข้าว
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย ศูนย์วิจัยข้าว
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
 2) วิชา การบริหารจัการภายในแปลงผัก  1/50 คร้ัง/ราย ศูนย์วิจัย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) - ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ - 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) -
 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 ......................................................................... -

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 ......................................................................... -

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกิจกรรม .................................................... -
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หนว่ยงานที่ร่วม
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 ด าเนนิงาน

1.การวิเคระหศั์กยภาพ
1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
2.2การปรับปรุงฐานเรียนรู้
 -ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุ๋ย,หมักปุ๋ยน  าหมัก 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
 -ฐานการเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงสัตว์ปกี 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
 - ฐานการเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงโค 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
 - ฐานการเรียรรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สาร 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
ชีวภณัฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพชื สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
 - ฐานการเรียนรู้ เร่ือง การใช้พลังงานทดแทน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้น
ทนุการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
2.5 พฒันาศูนยเ์คร่ืองข่าย (ระบซ่ืุอศูนย์) สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
 -ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลโคกกลาง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
  3. การบริหารจัดการ
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
4.การใหบ้ริการของ ศพก. ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
4.2การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก

แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์ ประจ าปีงบประมาณ  25560

ระยะเวลา
กจิกรรม ปริมาณ หนา่ย

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 
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หนว่ยงานที่ร่วม
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 ด าเนนิงาน

ระยะเวลา
กจิกรรม ปริมาณ หนา่ย

 1/200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
ศูนยว์ิจัยข้าว,ส านกังาร สปก.

สถานพีฒันาที่ดิน,กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ประมง,ปศุสัตว์,ชลประทาน

ศูนยส่์งเสริมและพฒันาการเกษตรจ.บร.
4.4การแกป้ญัหาและรับเร่ืงร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษาหนว่ย
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกบั  -
4.5.2ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั............  -
4.5.3 ฝึกงานของ...............................  -
4.5.4 อืน่ๆ............................
4.6 คลินกิเกษตร  - ครั ง
5.การอบรมเกษตร
5.1การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ ศพก. ตลอดฤดูการผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก. การลดต้นทนุการผลิตข้าว
1.) วิชา การเตรียมดิน  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก/พฒันาที่ดิน
2.)วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธ์ดี  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก/กรมการข้าว
3).วิชา การท าน  าหมักชีวภาพ  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก/พฒันาที่ดิน
4.)วิชา การท าและใช้น  าส้มควันไม้  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก/พฒันาที่ดิน
5.1.2 หลักสูตรบงัคับ ครั ง/ราย
1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่/เศรษฐกจิพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า
1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก/กรมตรวจบญัชี
2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศพก
3) วิชา ระบบน  าการเกษตร  1/50 ครั ง/ราย ศูนยส่์งเสริมและพฒันาการเกษตรจ.บร.
5.2 การอบรมอืน่ๆ ครั ง/ราย
5.2.1 วิชา การขยายพนัธ์พชื  1/50 ครั ง/ราย ศูนยส่์งเสริมและพฒันาการเกษตรจ.บร.

4.3 Field Day
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หนว่ยงานที่ร่วม
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 ด าเนนิงาน

ระยะเวลา
กจิกรรม ปริมาณ หนา่ย

5.2.2วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน  1/50 ครั ง/ราย ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาการเกษตรจ.บร./พัฒนาที่ดิน

5.3 การอบรมอืน่ๆ อยา่งไม่ปน็ทางการ ครั ง/ราย
6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคร่ือน ศพก.
(รับ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพฒันาจังหวัด
ชือ่กจิกรรม โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ  1/200 จุด/ราย กรมการข้าว
การผลิตและคุณภาพผลผลิต ป ี2560
6.2 งบจากทอ้งถิง่
6.3 ระบแุหนง่งบประมาณ
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

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

1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินงาน

1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2. การพฒันาศักยภาพ ศพก .
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมูหลุม 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลา          
  ในนาขา้ว

1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้       
  สารชีวภณัฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพชื

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว, สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

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

หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรุีรัมย ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

25 พย. - 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา

25 พย. - 30 ธ.ค.

25 พย. - 30 ธ.ค.
25 พย. - 30 ธ.ค.

25 พย. - 30 ธ.ค.

25 พย. - 30 ธ.ค.

15

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



หนา้ 2

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
2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย ศพก .ละหานทราย

   - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชนอ าเภอละหานทราย 2 ศูนย์ สน.เกษตรอ าเภอ

   - ศูนยข์า้วชุมชนอ าเภอละหานทราย 6 ศูนย์ ศูนยว์จิยัขา้ว

   - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลหนองแวง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
   - ศูนยก์ารผลิตเมล็ดพนัธุพ์ชืตระกลูถัว่    
       ชุมชน อ าเภอละหานทราย

3 ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก .
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 3 คร้ัง

3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง

3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก .
4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง

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

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

4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน
 ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัย.....

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

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
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หนา้ 2

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

4.5.1 วจิยัร่วมกบั...... -

4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั ....... -

4.5.3 ฝึกงานของ.............. -

4.5.4 อืน่ๆ.............. -

4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก . ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

1/50 คร้ัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุชิา)

1) วชิา การเตรียมดิน 1/50 คร้ัง/ราย

2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1/50 คร้ัง/ราย

3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1/50 คร้ัง/ราย

4) วชิา การท าและใช้น้ าส้มควนัไม้ 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) 1/50 คร้ัง/ราย

1) วชิา เกษตรทฤษฏใีหม่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุน
อาชีพองค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งมี
คุณค่า (ระบวุชิา)

คร้ัง/ราย

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
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หนา้ 2

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) วชิาบญัชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย

2) วชิาการใช้น้ าอยา่งมีคุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

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

6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม ....... -
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ..... -

6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ).......... -
ชื่อกจิกรรม.......... -

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
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หน่วยงานที่

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 ร่วมด าเนินการ 

1.  การวเิคราะหศั์กยภาพ สนง.เกษตรอ าเภอ 
 1.1  การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก . 1 ศูนย์ 1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ 
 1.2  ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10
2.  การพฒันาศักยภาพ ศพก . 
 2.1  สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2  การปรับปรุงฐานเรียนรู้
       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน 
       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบอ่ซีเมนต์  1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั
       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้สารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ 
       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตผ้าไหม  1 ฐาน ศูนยผ์ลิตไหมเฉลิมพระเกยีรติ 

       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง บญัชีครัวเรือน 1 ฐาน
       - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน้ าตาลปกึ 1 ฐาน 

ศูนยว์จิยัขา้ว,สนง.เกษตรอ าเภอ 
สถานีพฒันาที่ดิน 

2.4  การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง
2.5  พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์) 
      - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

      - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน  1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3.  การบริหารจดัการ ศพก . 
3.1  ประชุมคณะกรรมการ ศพก . 3 คร้ัง
3.2  การประชาสัมพนัธ ์
3.3  การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
3.4  สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4.  การใหบ้ริการของ ศพก . 

4.1  การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 

แผนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ างบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา

2.3  การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 เร่ือง
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หน่วยงานที่

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 ร่วมด าเนินการ 
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา

4.2  การใหบ้ริการด้านการเกษตร 

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

สถานีพฒันาที่ดิน,

สนง.ประมงจงัหวดั,

ปศุสัตว์,หม่อนใหม่,ชลประทาน,

เกษตรจงัหวดั,ตรวจบญัชี 

4.4  การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 

4.5  ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ 

4.5.1  วจิยัร่วมกบั ม.สุโขทัยธรรมาธริาช 2 คร้ัง ม.สุโขทัยธรรมาธริาช

4.5.2  ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั ...................................

4.5.3  ฝึกงานของ........................................................... 1 ฐาน

4.5.4  อืน่ ๆ ................................................................... 1 ฐาน

4.6  คลินิกเกษตร 1 ฐาน 

5.  การอบรมเกษตรกร 
5.1  การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร สนง.เกษตรอ าเภอ 

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก . ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร

5.1.1  หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพ

การผลิตสินค้าเกษตรหลักของศพก (ระบวุชิา))

1) วชิา การเตรียมดินและเมล็ดพนัธ ์ (ขา้ว) 1/50 คร้ัง/ราย

2) วชิา การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.2  หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) คร้ัง/ราย

1)  วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3  หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์เกษตรกร 

การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า

1)  วชิา บญัชีครัวเรือน 1/50 คร้ัง/ราย ตรวจบญัชี,ชลประทาน 

4/200 คร้ัง/ราย 
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หน่วยงานที่

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 ร่วมด าเนินการ 
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา

2) วชิา................................

5.2  การอบรมอืน่ ๆ ( นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )

5.3  การอบรมอืน่ ๆ อยา่งไม่เปน็ทางการ 

6.  การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก . 

( รัฐ/เอกชน/ชุมชน )

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

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

6.3  (ระบแุหล่งงบประมาณ)..............................................

ชื่อกจิกรรม..........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

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

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

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

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 12 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

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

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

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 15 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัย....

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  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 ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใชน้้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 1 / 20 ราย คณะกรรมการศพก.

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 1 / 20 ราย คณะกรรมการศพก.

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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ต.ค.๕๙ พ.ย.๕๙ ธ.ค.๕๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ ม.ีค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ ม.ิย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐
๑.  การวิเคราะหศั์กยภาพ

๑.๑  การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. ๑ ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
๑.๒  ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ ๑ แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

๒.  การพฒันาศักยภาพ ศพก.
๒.๑  สร้างศาลาเรียนรู้ ๑ หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
๒.๒  การปรับปรุงฐานเรียนรู้

 -  ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิตข้าว ๑ ฐาน ศูนยว์ิจัยข้าว นม.
 -  ฐานเรียนรู้ เร่ือง ประมง ๑ ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ
 -  ฐานเรียนรู้ เร่ือง พฒันาที่ดิน ๑ ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน
 -  ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปศุสัตว์ ๑ ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

๒.๓  การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เร่ือง
๒.๔  การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
๒.๕  พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)

 -  ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน ๒ ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 -  ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน ๑ ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 -  ศูนยข์้าวชุมชน ๑ ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 -  ศูนย.์..... ศูนย์

๓.  การบริหารจัดการ ศพก.
๓.๑  ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ๓ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
๓.๒  การประชาสัมพนัธ์ ๙ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
๓.๓  การรายงานความกา้วหนา้ ๙ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
๓.๔  สรุปผลการด าเนนิงาน ๑ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

๔.  การใหบ้ริการของ ศพก.
๔.๑  การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ๙ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
๔.๒  การใหบ้ริการด้านการเกษตร ๙ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
๔.๓  Field Day ๑/๓๐๐ คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
๔.๔  การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

คร้ัง มหาวิทยาลัย

๔.๕.๑  วิจัยร่วมกบั........ มหาวิทยาลัย
๔.๕.๒  ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั........ มหาวิทยาลัย

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอพลับพลาชยั  จังหวัดบรุีรัมย ์ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๐

๔.๕  ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
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ต.ค.๕๙ พ.ย.๕๙ ธ.ค.๕๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ ม.ีค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ ม.ิย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอพลับพลาชยั  จังหวัดบรุีรัมย ์ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๐

๔.๕.๓  ฝึกงานของ...... มหาวิทยาลัย
๔.๕.๔  อืน่ ๆ............. มหาวิทยาลัย

๔.๖  คลินกิเกษตร  - คร้ัง
๕.  การอบรมเกษตรกร

๔/๕๐ คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

๕.๑.๑  หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. (ระบุ
วิชา))

  ๑)  วิชา........ ๑/๕๐ คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
  ๒)  วิชา........ ๑/๕๐ คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
๕.๑.๒  หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ๑/๕๐ คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
  ๑)  วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่/เศรษฐกจิพอเพยีง ๑/๕๐ คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
๕.๑.๓  หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพองค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์ ชลประทาน

  ๑)  วิชา........ คร้ัง/ราย
  ๒)  วิชา........ คร้ัง/ราย

๕.๒  การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ ๕.๑) ราย
๕.๓  การอบรมอืน่ ๆ อยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

๖.  การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
๖.๑  งบพฒันาจังหวัด

 -  กจิกรรมอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
อนิทรีย์

๔/๘๐ คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

๖.๒  งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กจิกรรม........
๖.๓  งบกลุ่มจังหวัด (นครชัยบริุนทร์ ๑)

 -  กจิกรรมอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร ตามโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล

๑/๑๐๐ คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

๕.๑  การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ปะค า  จังหวัด บุรรีมัย ์ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตร/สถานี พ.ด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าพวงหรีด/ส่ิงประดิษฐ์จากหญ้าแฝก 1 ฐาน สนง.เกษตร/พาณิชย์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช.. 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. 1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าวฯ,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตร, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์ 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองบัว 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหนองบัว 1 ศูนย์ ศูนย์วจิัยข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองบัว 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุถ์ั่วลิสงชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.เกษตรจังหวดั

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 100 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการ
วจิัย ฝึกงาน ฯลฯ  4.5.1 การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวสัดุพืชผบการเกษตรที่เหลือใช้

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ
5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. 
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิา))

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก.

 1) วชิา การเพิม่ประสิทธกิารผลิตข้าว/มันส าปะหลัง 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภ,สนง.กษตรจังหวดั

 2) วชิา การผลิตปุ๋ยหมักและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก.

3) วชิา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สปก/สนง.เกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีฟาร์ม 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร/สหกรณ์/สนง.ตรวจบัญชี

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร/ชป.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.2.1 ประชุมเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดร่วมกบัภาคเอกชน   1 / 50 คร้ัง/ราย ศพก./เอกชน

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

 6.1 ทัศนศึกษา/ดูงานด้านการเกษตรที่ประสบผลส าเร็จ  ร่วมกบัองค์การ   1 / 50  คร้ัง/ราย ศพก./อบต.

 บริหารส่วนต าบล

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

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

1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนนิงาน

1 แผน  1 - 5 สนง.เกษตรอ าเภอ

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง   20 ธ.ค - 20 ม.ค สนง.เกษตรอ าเภอ

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ย,น  าหมกั
 ฮอร์โมนไข่

1 ฐาน
สถานพีฒันาที่ดิน

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ดพนัธุ์
ข้าว 1 ฐาน

ศูนย์วิจัยข้าว
นครราชสีมา

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สาร
ชีวภณัฑ์

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปข้าว
1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,  
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 25 ม.ค. - 28 ก.พ.

20 ม.ีค. - 30 พ.ค.

15 ม.ค. - 15 ก.พ.

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอประโคนชยั จังหวัดบุรรีมัย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา

 25 ม.ค. - 28 ก.พ.

 25 ม.ค. - 28 ก.พ.

 25 ม.ค. - 28 ก.พ.

หน้า 1 
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หน้า 2

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
2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย ศพก.ประโคนชัย

   - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สน.เกษตรอ าเภอ

   - ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าว
   - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

,สถานพีฒันาที่ดิน
   - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง

3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง

3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร ครั ง ศพก.
4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ, 

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง,
 ปศุสัตว์, ธกส.,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

ครั ง

ทกุวันที่ 25 ของเดือน

25 ก.พ. - 31 ม.ีค.
25 ก.พ. - 31 ม.ีค.

25 ก.พ. - 31 ม.ีค.

25 ก.พ. - 31 ม.ีค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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หน้า 3

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

4.5.1 วิจัยร่วมกบั...... -

4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั....... -

4.5.3 ฝึกงานของ.............. -
4.5.4 อื่นๆ..แปลงเรียนรู้ถั่วเขียวอนิทรีย์ 1 ครั ง ศูนย์วิจัยและ

พฒันาการเกษตร
บรีุรัมย์

4.6 คลินกิเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

1/50 ครั ง/ราย

สนง.เกษตรอ าเภอฯ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา)
1) วิชา การท านาหยอด 1/50 ครั ง/ราย ศูนย์วิจัยข้าวฯ
2) วิชา การท าฮอร์โมนไข่ 1/50 ครั ง/ราย สถานพีฒันาที่ดิน
5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1/50 ครั ง/ราย

1) วิชา เกษตรทฤษฏใีหม/่เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย กศน. พช.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุ
อาชีพองค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างมี
คุณค่า (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

25 ธ.ค. - 28 ก.พ.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา
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หน้า 4

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) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ
2) วิชาการปลูกแตงโมระบบน  าหยด  2/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอฯ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกจิกรรม การผลิต
ข้าวอนิทรีย์

 4/120 ราย

6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม   อบรม
การส่งเสริมการผลิตพชืเศรษฐกจิที่ส าคัญ

 3/90 ราย
อบต.

6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)  กรมปศุสัตว์ -
     ชื่อกจิกรรมการผลิตสุกรขุน  1/1 ราย ปศุสัตว์
6.4 งบกลุ่มจังหวัดนครชัยบริุนทร์  7/140 ราย

     ชื่อกจิกรรมส่งเสริมการผลิตข้าว
คุณภาพดีสู่สากล

 6.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนั
ส าปะหลัง

 1/250 ราย

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

10 ม.ค. - 28 ก.พ.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
ระยะเวลา
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบรุีรัมย์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-พ.ค. สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-ต.ค. สนง.กษอ.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.-30 ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก 1 ฐาน 25 พ.ย - 30 ม.ค. สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงแพะ 1 ฐาน 25 พ.ย - 30 ม.ค. สนง.ปศุสัตว์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปาลในบอ่ดิน 1 ฐาน 25 พ.ย - 30 ม.ค. ประมงจงัหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพชื

1 ฐาน 25 พ.ย - 30 ม.ค. สนง.กษอ.

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกหม่อนเล้ียงไหม
และแปรูปผลิตภณัฑ์จากใบหม่อน

1 ฐาน 25 พ.ย - 30 ม.ค. ศูนยห์ม่อนไหมฯ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง 25 พ.ย - 30 ม.ค. ศูนยว์ิจยัขา้ว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง 25พ.ย.-30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมชนบา้นหนองแวง ศูนย์ 25พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์ข้าวชุมชนบา้นหนองแวง ศูนย์ 25พ.ย.-30 ธ.ค. ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชนบา้นโนน ศูนย์ 25พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง ศูนยห์ม่อนไหมฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ.......................................... -
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ................. -
  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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

 1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน  1/50 คร้ัง/ราย พฒันาที่ดิน
 2) วิชา การจดัท าแปลงข้าวพนัธุ์  1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัข้าว
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัข้าว
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
 2) วิชา การบริหารจกัารภายในแปลงผัก  1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยั
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) - ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ - ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) -
 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 ......................................................................... -
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 ......................................................................... -
 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม .................................................... -
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบา้นด่าน จังหวัดบรุรีมัย์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุ๋ยหมัก 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพือ่
ก าจัดศัตรูพชื

1 ฐาน

ศูนย์วจิัยและพฒันาฯจังหวดับุรีรัมย์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงหมูหลุม 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงปลาในบ่อพลาสติก 1 ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการไถกลบตอซังข้าว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 12 บ้านบุ ต. ปราสาท 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

    - ศูนย์ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน หมู่ 5 บ้านโนน
สวรรค์ ต. บ้านด่าน

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

    - ศูนย์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 12 บ้านบุ ต.
ปราสาท

1 ศูนย์ สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
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 หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

 4.3 Field Day คร้ัง/ราย
17พ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน 
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
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

4/50 คร้ัง/ราย

สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน
 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วชิา))

 1) วชิาการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพชืปุ๋ยสดและไถกล
ฟางข้าว

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน

 2) วชิาการใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) การผลิตปุ๋ยหมัก 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านด่าน
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

1/50
คร้ัง/ราย

 1) วชิาการจัดท าบัญชีเบื้องต้น 1/50 คร้ัง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

39

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบา้นกรวด จังหวัดบรุีรัมย์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ มันส าปะหลังสปริงเกลอร์ 1 ฐาน ส านักงานพฒันาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตเมล็ดข้าวพนัธุดี์ 1 ฐาน กรมการข้าว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงปลาและกบในกระชัง
บนดิน

1 ฐาน กรมประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 1 ฐาน กรมวิชาการเกษตร
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการปลูกผักอินทรีย์ เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนบ้านงามเจริญพฒันา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนบ้านโคกกระชาย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

    - ศูนย์ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนบ้านโคกวัด 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 19-พ.ค.-60 สนง.เกษตรอ าเภอ สถานี
พัฒนาทีดิ่น ประมง ปศุสัตว์
 ชลประทาน 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

1 คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

 1) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพชืปุย๋สดและไถกล
ฟางข้าว

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด

 2) วิชาการใช้สารชีวภณัฑ์ทางการเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) การผลิตปุย๋หมัก 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอบ้านกรวด
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาการจัดท าบัญชีเบือ้งต้น 1/50 คร้ัง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

42

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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

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

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ โนนสุวรรณ  จังหวัด บรุีรัมย ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

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

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะหดิ์น.. 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตร/สถาน ีพ.ด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ระบบการใหน้  าในแปลงมันส าปะหลัง.. 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตร/ ชป

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง จุดรวบรวม/เพิม่มูลค่าผลผลิตเพือ่จ าหนา่ย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตร/พาณิชย์

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทนุการผลิตมันส าปะหลัง.. 1 เร่ือง ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตร,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานพีัฒนาทีดิ่น 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์ิจัยและ
พัฒนาการเกษตร, สถานพีัฒนาทีดิ่น,  2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

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

    - ศูนยข์้าวชุมชนบา้นทุง่รวงทอง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์ิจัยข้าว

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 ครั ง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการ
วิจัย ฝึกงาน ฯลฯ  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์ิจัยข้าว, 
สถานพีัฒนาทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน
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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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. 
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา)) 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมทอ่นพันธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 4) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช 1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย สปก/สนง.เกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น  า
อยา่งรู้คุณค่า 

ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตร/สหกรณ์/สนง.ตรวจบญัชี

 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตร/ชป.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 ......................................................................... 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 ......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกจิกรรม
 ....................................................

45

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ โนนดินแดง จังหวัด บรุีรัมย์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงหมูหลุม....... 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว......

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

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

25 เม.ย.- 30 มิ.ย.

25 ส.ค.- 30 ก.ย.

25 มี.ค.- 30 พ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน ม.12 บ.ซับคะ
นิง

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน ม.3 บ.น้อยสะแกกวน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิัยข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน ม.12 บ.ซับคะนิง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัย.........

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

1 / 50 คร้ัง/ราย
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอนาโพธิ์ จงัหวัดบรุีรัมย ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมกั.... 1 ฐาน 24 สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงหมหูลุม....... 1 ฐาน 24 สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาในนาข้าว 1 ฐาน 24 สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน 24 สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
ปรับเปล่ียนพืน้ทีน่ามาเป็นออ้ยโรงงาน ......

1 เร่ือง โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์ิจยัขา้ว, 
สถานพีฒันาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว์

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

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

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

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

โรงงานน้ าตาล
บรีุรัมย,์ สถานี
พฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, 
ศวพ.บรีุรัมย์

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์,ศวพ.
บุรีรัมย์

  4.5.1 วิจัยร่วมกบัโรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบัโรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์
  4.5.3 ฝึกงานของ มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมย์
  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

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

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใช้น้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม เกษตร
ทฤษฎใีหม่
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ปรับเปล่ียน
ทีน่าไมเ่หมาะสมปลูกออ้ยโรงงาน

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) เทศบาลต าบล
นาโพธิ์  ชื่อกจิกรรม การปรับเปล่ียนพืน้ทีน่า
ไมเ่หมาะสมเป็นปลูกออ้ยโรงงาน
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร  อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรุีรัมย ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก. นางรอง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพืชผักปลอดภยั 1 ฐาน กรมวชิาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเหด็ 1 ฐาน ศพก.นางรอง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุย๋
พืชสดและการผลิตปุย๋หมกั

1 ฐาน พฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าบญัชีครัวเรือน 1 ฐาน ตรวจบญัชีสหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การผลิตขยายสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การผลิตทางการประมง 1 ฐาน ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การผลิตปศุสัตว์ 1 ฐาน ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การปลูกสร้างสวนปา่ 1 ฐาน ปา่ไม้, สนง.เกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การบริหารจัดการน  าชุมชน 1 ฐาน เครือขา่ยน  าล่ิมทอง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การขยายพันธุ์พืช 1 ฐาน ศูนยเ์พาะเลี ยงเนื อเยือ่

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การปลูกหมอ่นกนิสด 
(mulberry)

1 ฐาน หม่อนไหม

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การใช้พลังงานทดแทนกบั
ระบบน  าเพื่อการเกษตร

1 ฐาน ศูนยเ์พาะเลี ยงเนื อเยือ่

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เกษตรทฤษฎี
ใหมแ่ละเกษตรผสมผสาน

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานทีร่่วมด 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 หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 12 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก

    - ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั ง     ศพก. นางรอง

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 7 ครั ง ศพก. นางรอง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 10 ครั ง ศพก. นางรอง

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง ศพก. นางรอง

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 48 ครั ง ศพก.นางรอง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 48 ครั ง ศพก.นางรอง

 4.3 Field Day 1/300 ครั ง/ราย  หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 เดือน สนง.เกษตรอ าเภอ,ศพก

53

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร 1 ครั ง 

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

2/100 ครั ง/ราย ศพก.นางรอง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา)

 1) วิชา  การเตรียมดินและปรับปรุงบ ารุงดิน 2/100 ครั ง/ราย พฒันาที่ดิน

 2) วิชา  การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 2/100 ครั ง/ราย กรมวชิาการเกษตร/เกษตร อ.

 3) วิชา  การผลิตและขยายสารชีวภณัฑ์ 2/100 ครั ง/ราย สนง.เกษตร

 4) วิชา  การผลิตปุย๋หมกัและน  าหมกัชีวภาพ 2/100 ครั ง/ราย พฒันาที่ดิน

 5) วิชา  การผลิตเหด็ฟางและเหด็นางฟ้ากอ้น 2/100 ครั ง/ราย ศพก./กรมวชิาการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 2/100 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1) วิชา  บญัชีต้นทุนอาชีพ 2/100 ครั ง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชา ปลูกปา่ 3 อย่าง ประโยชน ์4 อย่าง 2/100 ครั ง/ราย ปา่ไม้/เกษตร

 3) วิชา การปลูกพืชระบบน  าหยด 2/100 ครั ง/ราย ศูนยเ์พาะเลี ยงฯ

 4) วิชา การขยายพันธุ์พืช 2/100 ครั ง/ราย ศูนยเ์พาะเลี ยงฯ

 5) วิชา  โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 2/100 ครั ง/ราย ศูนยเ์พาะเลี ยงฯ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 )
  อบรมสมาชิกเครือข่าย  ธกส. 300 ราย ธกส./ศพก.

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ
 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อประโยชนท์างการเกษตร 20 ราย ศูนยดิ์จทิัลชุมชนฯ

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กจิกรรม การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมลูค่าผลผลิต เช่น 
แปรรูปข้าว  การตากแหง้ อบแหง้ กล้วยฉาบ

2/100 ครั ง/ราย

สนง.เกษตร, พฒันาชุมชน, 
พฒันาฝีมือแรงงาน.กศน.

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม การปลูกพืชปุย๋สด
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน อบต.หนองโบสถ์

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม การใช้ระบบแรงดัน
น  าในการเกษตร (air ware)

 1/50 ครั ง/ราย

อบต.หนองโบสถ์
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ ช านิ จงัหวดั บุรีรัมย ์ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกขา้วคุณภาพดี 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตพืชผัก 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

25 เม.ย.- 30 มิ.ย.

25 ส.ค.- 30 ก.ย.

25 มี.ค.- 30 พ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน ม.7 บ.หนอง
ตะเคียน

1 ศูนย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชน ม.8 บ้านโรงสูบ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วจิัยข้าว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน ม.6 บ.ตาเสา 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง ทกุเดือน

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *18 สนง.เกษตรอ าเภอ,

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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง สถาบันราชภัฏบุรีรัมย.์.

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง 4

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท านาหยอด 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ม.ค.-25 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดบุรรีมัย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการขยายพันธุพ์ืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงไส้เดือน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการแปรรูปผลผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนย์จัดการดิยปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนย์ข้าวชุมชน 5 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
 ศสพ., ศูนย์วิจัย
ข้าว, สถานพีฒันา
ที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์ ชลประทาน,
 สหกรณ์, ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

61

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 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
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดินและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานพีฒันาที่ดิน

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

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

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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/60 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบ/ช จว.

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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแคนดง  จังหวับรุีรัมย ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ * สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน * สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตปุย๋อินทรียช์ีวภาพ 1 ฐาน 20 ก.พ. - 30 มี.ค. สนง.เกษตร/สถาน ีพ.ด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงโคเนือ้ 1 ฐาน 20 ก.พ. - 30 มี.ค. สนง.เกษตร/ ชป

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองเล้ียงปลาในบอ่ดิน 1 ฐาน 10 พ.ค. - 30 มิ.ย. สนง.เกษตร/พาณิชย์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตผักปลอดภยั 1 ฐาน 15 ม.ค. - 28 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทนุการผลิตข้าว 1 เร่ือง ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตร,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานพีัฒนาทีดิ่น 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง 20 ก.พ. - 30 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์ิจัยและ
พัฒนาการเกษตร, สถานพีัฒนาทีดิ่น,  2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นเมืองนอ้ย ต าบลสระบวั 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชน........... ศูนยว์ิจัยข้าว

    - ศูนยจ์ัดการดินปุย๋ชุมชน........... สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 1 คร้ัง * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

1 มี.ค. - 30 พ.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 หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการ
วิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

1 คร้ัง

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

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

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. 
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4/20 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา)) 1) วิชา การเตรียมดิน 1/20 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมข้าวพันธุ์ดี 1/20 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1/20 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช 1/20 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1/20 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/20 คร้ัง/ราย สปก/สนง.เกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ า
อยา่งรู้คุณค่า  1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/20 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร/สหกรณ์/สนง.ตรวจบญัชี

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1/20 คร้ัง/ราย สนง.เกษตร/ชป.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เปน็ทางการ

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

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรมผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 40 ราย

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

6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) …………..

     ชื่อกจิกรรม ................

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์ิจัยข้าว, 
สถานพีัฒนาทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอคูเมือง จังหวัดบรุีรัมย์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอคูเมือง
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอคูเมือง
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอคูเมือง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ใน
การเกษตร

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตเมล็ดข้าวพนัธุดี์ 1 ฐาน กรมการข้าว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงปลาและกบในกระชัง
บนดิน

1 ฐาน กรมประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 1 ฐาน กรมวิชาการเกษตร
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการปลูกผักใน
โรงเรือน

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอคูเมอืง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนบ้านโคกใหญ่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอคูเมอืง

    - ศูนย์ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนบ้านสระปะค า 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอคูเมอืง

    - ศูนย์ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนบ้านโคกส าราญ 1 ศูนย์ สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอคูเมอืง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอคูเมอืง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอคูเมอืง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอคูเมอืง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอคูเมอืง

 4.3 Field Day คร้ัง/ราย 19-พ.ค.-60 สนง.เกษตรอ าเภอ สถานี
พัฒนาทีดิ่น ประมง ปศุสัตว์
 ชลประทาน 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอคูเมือง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

 1) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพชืปุย๋สดและไถกล
ฟางข้าว

คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอคูเมือง

 2) วิชาการใช้สารชีวภณัฑ์ทางการเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอคูเมือง
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) การผลิตปุย๋หมัก 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอคูเมือง
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอคูเมือง
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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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาการจัดท าบัญชีเบือ้งต้น 1/50 คร้ัง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่
กิจกรรม ....................................................
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