
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแกด า  จังหวัดมหาสารคาม   ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1 ต.ค.-5 ต.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5 ต.ค.-10 ต.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง                1.- 30 ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ฐาน      1มค -28 กพ สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบ่อดิน 1 ฐาน      1มค -28 กพ สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงจระเข้ 1 ฐาน      1มค -28 กพ สนง.ประมงจังหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกบัวเพือ่จ าหน่ายดอก 1 ฐาน 1 พค-30 มิย สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกไผ่ 1 ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว

1 เร่ือง

                1มีค-30พค

ศูนย์วจิัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 6 เร่ือง

    พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนบ้านหัวขัว ต. แกด า 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านโคกเจริญ ต. มิตรภาพ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองบัว ต. หนองกุง ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 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
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง

กิจกรรม ปรมิาณ 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 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, 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)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วชิา)

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรมการผลิตข้าวอินทรีย์  6/50 คร้ัง/ราย

 6.2 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรมการปลูกพชืฤดูแล้ง  
(ปอเทือง)  1 / 50 คร้ัง/ราย

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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 กจิกรรม ปริมาณ หนว่ย  หนว่ยงานที่
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 าเนนิการ

 1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
   1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *7 สนง.เกษตรอ าเภอ
   1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน *7 สนง.เกษตรอ าเภอ
2. การพฒันาศักยภาพ ศพก.
  2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
  2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
        - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการการใชส้ารชวีภณัฑ์เพื่อ
ก าจดัศัตรูพชื

1 ฐาน ส านกังานเกษตรอ าเภอ

        - ฐานเรียนรู้ เร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน ส านกังานเกษตรอ าเภอชื่นชม
        - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุ๋ยหมกั 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน จ.มค.
        - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงปลาน้ าจดื 1 ฐาน สนง.ประมงค์ จ.มค.
  2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การท า
การเกษตรแบบผสมผสาน

1 เร่ือง ส านกังานเกษตรอ าเภอ

  2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 1  เร่ือง สนง.เกษตรกอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมงค์ ,ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาเครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย์)
     - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนบา้นจอมศรี 1 ศูนย์
     - ศูนยจ์ดัการดินและปุ๋ยชมุชนต าบลเหล่าดอกไม้ 1 ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
   3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
   3.2 การประชาสัมพนัธ์
   3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง
   3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง
 4. การใหบ้ริการของ ศพก.
   4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร

แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร  อ าเภอชื่นชม  จงัหวดัมหาสารคาม

ระยะเวลา
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 กจิกรรม ปริมาณ หนว่ย  หนว่ยงานที่
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 าเนนิการ

ระยะเวลา

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

   4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั  ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง

     4.5.1 วิจยัร่วมกบั .........................................
     4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.....................
     4.5.3 ฝึกงานของ...........................................
     4.5.4 อื่นๆ..................................................
 4.6 คลินคิเกษตร
 5. การอบรมเกษตรกร
 5.1 การอบรมเกษตรกรผุ้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

  5.1.1 หลักสูตร (การลอต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพ  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม/่เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่   องค์กรเกษตรกร  การใช้
น้ าอยา่งรู้คุณค่า

    1) วิชา การใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะหดิ์น 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
    2) วิชา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจากขอ้ 5.1)
5.3 การอบรมอื่นๆ อยา่งไมเ่ปน็ทางการ
6.การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
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 กจิกรรม ปริมาณ หนว่ย  หนว่ยงานที่
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 าเนนิการ

ระยะเวลา

  6.1 งบพฒันาจงัหวัด..................
  6.2 งบจากทอ้งถิ่น ..................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเชยีงยนื  จงัหวัดมหาสารคาม   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 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. 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 การปลูกมะนาวในวงบอ่ฯ 1 ฐาน         25 พ.ย.- 31 มค60. สนง.เกษตรอ าเภอ

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาดุกในบอ่ซีเมนต์ 1 ฐาน         25 พ.ย.- 31 มค60. สนง.ประมงอ าเภอ

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงไกไ่ข่ 1 ฐาน         25 พ.ย.- 31 มค60. สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมกัสูตรพระราชทาน 1 ฐาน         25 พ.ย.- 31 มค60. สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุน
การผลิตข้าวและการปลูกกุย๊ช่ายขาว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 5 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นหนองศิริราษฎร์ 1 ศูนย์       25 พ.ย.- 31 มค.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นนาทอง 1 ศูนย์       25 พ.ย.- 31 มค.60 ศูนย์วิจัยข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนบา้นนาทอง (ม.3) 1 ศูนย์       25 พ.ย.- 31 มค.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน 
บ.คูโบต้า,เอกชน

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

1 คร้ัง  มข

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั มข.
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั มข.
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร 0 คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

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

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

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

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

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

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

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

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กจิกรรม ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  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. การวเิคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย. - 30 ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน  าหมักปุย๋หมัก 1 ฐาน 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงกบ 1 ฐาน 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงปลา 1 ฐาน 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพืชผัก 1 ฐาน 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการท าการเกษตร
แบบผสมผสาน

1 เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.ประมง
จงัหวดั

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง ศูนย์วจิยัข้าว,สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.ประมง
จงัหวดั,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นด ารงพัฒนา 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหว้ยทราย 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. ศูนย์วจิยัข้าว
    - ศูนย์จดัการดินปุย๋บา้นเหล่าค้อ 1 ศูนย์ 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง 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 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิยัข้าว,สถานีพัฒนา

ที่ดิน,ประมงจงัหวดั,ปศุสัตวจ์งัหวดั,ชลประทาน

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

ครั ง

  4.5.1 วจิยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

 1/50 ครั ง/ราย

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด 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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วชิา) ข้าว,พืชผัก

 1) วชิาการเตรียมดิน  1/50 ครั ง/ราย
 2) วชิาการท าและการใช้น  าหมัก,ปุย๋หมักชีวภาพ  1/50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา)  1/50 ครั ง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

 1/50 ครั ง/ราย

 1) วชิาต้นทุนอาชีพ  1/50 ครั ง/ราย
 2) วชิาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

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. สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงโคแบบประหยดั
....

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลา/เล้ียงกบ.. 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์

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

    - ศูนยข์า้วชุมชน......................................... 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วิจัยข้าว

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

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2560
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *16 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง มหาวิทยาลัย..........

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

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดินและปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใช้น้ าสารชีวภัณฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา ลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

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

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ ..บรบือ..จังหวดั..มหาสารคาม.. 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. การวเิคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอบรบือ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน ส านักงานเกษตรอ าเภอบรบือ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้สารชีวภณัฑ์
เพือ่ก าจดัศัตรูพชื.

1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ขา้ว.. 1 ฐาน ศูนยว์จิยัขา้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก น  าหมักชีวภาพ. 1 ฐาน สถานนีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .บัญชี.... 1 ฐาน ส านักงานตรวจบัญชี
และสหกรณ์จงัหวดั
มหาสารคาม

 2.3 การปรบัปรงุแปลงเรยีนรู้ เรื่อง.การผลติ
พืชผักปลอดสารพิษ.................

1 เรื่อง ส านักงานเกษตร
อ าเภอ 
ศูน์วจิยัและพฒันา
มหาสารคาม

  เร่ือง.การปรับปรุงบ ารุงดิน.. 1 เร่ือง สถานนีพฒันาทีดิ่น
  เร่ือง.การเลี ยงปลาดุกในบ่อดิน, กระชัง.. 1 เร่ือง ส านักงานประมงจงัหวดั
  เร่ือง.การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว , 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอ และสถานี
พฒันาทีดิ่น

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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง
ส านักงานเกษตร
อ าเภอ, ศูนยว์จิยัขา้ว
,สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ศูนยว์จิยัและพฒันา
มหาสารคาม, ประมง,
 ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านโคกกลาง.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน .. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านเป้า.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนบ้านโนนทอง .. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    -ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านพงสวา่ง. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเหล่าใหญ่.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน .. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง.. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์..กล้า..กา้ว..ตามรอยพอ่อยา่งพอเพยีง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,

 มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 5 ครั ง กสก./กวก./กข./พด./
ชป./สศก./ปม./
สปก./กสส./ปศ./
กตส./สป.กษ.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที ่25ของเดือน ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

, ศูนยว์จิยัขา้ว,สถานี
พฒันาทีดิ่น, ศูนยว์จิยั
และพฒันา
มหาสารคาม, ประมง,
 ปศุสัตว์, กรม
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง กสก./กวก./กข./พด./
ชป./สศก./ปม./
สปก./กสส./ปศ./
กตส./สป.กษ.

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

1 ครั ง

  4.5.1 วจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม,
 ส านักงานเกษตรอ าเภอ, องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโกและบริษัทขวญัหลวง.

มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม, 
ส านักงานเกษตร
อ าเภอ, องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองโกและบริษัท
ขวญัหลวง
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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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

  4.5.3 ฝึกงานของมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.. มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม

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

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))
1) วชิา.การเตรียมดิน/การปรับปรุงบ ารุงดิน.. 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วชิา การผลิตและการใช้น  าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย

 3) วชิา การการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศัตรูพชื
แบบผสมผสาน

1 / 50 ครั ง/ราย

 4) วชิา การลดต้นทุนการผลิต/การเพิม่ผลผลิตและ
การพฒันาคุณภาพผลผลิต

1 / 50 ครั ง/ราย

 5) วชิา การผลิตพชืปลอดสารพษิ 1 / 50 ครั ง/ราย ศูน์วจิยัและพฒันา
มหาสารคาม

6) วชิา การท าและใช้น  าส้มควนัไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง / 
เกษตรผสมผสาน

ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิา.การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า.. 1 / 50 ครั ง/ราย กรมชลประทาน
 2) วชิา.บัญชีต้นทุอาชีพ. 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

1)การผลิตเมล็ดพนัธุ์มะละกอ

1 / 20 ครั ง/ราย มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม

2)การปลูกและการดูแลรักษามะละกอ

1 / 20 ครั ง/ราย มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม

3) การปลูกมะละกออยา่งมืออาชีพ

1 / 20 ครั ง/ราย มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

การผลิตสารสมุนไพร เพือ่ป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศัตรูพชื100 ราย
การท าน  ายาล้างจาน, การท าสบู,่ แชมพ,ู ครีมนวด, น  ายาล้างหอ้งน  า100 ราย
การเพาะเหด็ขอนขาวในท่อนไม้ 100 ราย

การผลิตสมุนไพรถายในครัวเรือน 100 ราย

วสิาหกจิชุมชนบ้านไร่
สมุนไพร, 
มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม

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

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม .โครงการไร่นาสวน
ผสม/เกษตรผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง.

1 / 50 ครั ง/ราย
 อบต.หนองโก

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม, บริษัทขวญัหลวง และธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์.  ชื่อโครงการ..กล้า..กา้ว..
ตามรอยพอ่อยา่งพอเพยีง.

20 ราย

 มหาวทิยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม, บริษัท
ขวญัหลวง และ
ธนาคารเพือ่
การเกษตรและ
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพยคัฆภมูพิิสยั  จงัหวัดมหาสารคาม   ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

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

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมกั.... 1 ฐาน      1มค -28 กพ สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงโคอนิทรีย์ 1 ฐาน      1มค -28 กพ สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลา 1 ฐาน      1มค -28 กพ สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน
1 พค-30 มยิ

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง

                1มคี-30พค

ศูนยว์จิยัข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง

    พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

    - 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 สนง.เกษตรอ าเภอ,

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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 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

คร้ัง

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

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 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 ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน  าหมัก 1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเห็ดฟาง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพุทรา 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เกษตร
ผสมผสาน

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพฒันาทีดิ่น,ประมง,ปศุ
สัตว์

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพัฒนา
ทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน..บ้านป่าตอง..
(ศูนย์หลัก)

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน..บ้านหนองบัว
สันตุ..(ศูนย์เครือข่าย)...

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน..บ้านป่าโพธิ.์..... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง คณะกรรมการ,สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด 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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง คณะกรรมการ,สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 10 ครั ง คณะกรรมการ,สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
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 - ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว,์
 ชลประทาน, .....

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีใช้เอง 1 / 50 ครั ง/ราย คณะกรรมการ ศพก.,

 2) วชิา การเพาะเห็ดฟาง 1 / 50 ครั ง/ราย เกษตรกรผู้น า,

 3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 4) วชิา การปลูกพุทรา 1 / 50 ครั ง/ราย
 5) วชิา การปลูกพืชหลังนา 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย ครูบัญชีอาสา

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

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 50 ราย
5.2.1 วชิา เสริม การเลี ยงไหมอีร่ี คณะกรรมการ ศพก.,

5.2.2 วชิา เสริม การปลูกพูล ศพก.เครือขา่ย

5.2.3 วชิา เสริม การปลูกหญ้าเนเปีย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.  
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

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

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