
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอค าชะอี จังหวดัมกุดาหาร 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 าหนดเป้าหมายและแผนการด 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. สถานีพฒันาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงววัเนือ้ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์
เพือ่ก าจดัศัตรูพชื..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุน
การผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพฒันาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนต าบลหนองเอี่ยน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลค าบก 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิยัขา้ว
    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลหนองเอี่ยน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนบ้านหว้ยทราย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปรมิาณ 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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * ศพก.ค าชะอี
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 4 คร้ัง * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 8 มิ.ย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยัขา้ว,

 สถานีพฒันาทีดิ่น, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

 - คร้ัง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั .................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

3 / 50 คร้ัง/
ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

สถานีพฒันาทีดิ่น

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

สถานีพฒันาทีดิ่น

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/
ราย

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

ศพก., สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า  (ระบุวชิา)

คร้ัง/
ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์ , ชลประทาน

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 2) วชิาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/
ราย

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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 100
 1) อบรมโครงการส่งเสริมและพฒันาหมูบ่้านตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

100 ราย *15 สนง.เกษตรจงัหวดั, ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

 2) อบรมสมาชิกศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงใน
ชุมชนฯ

30 ราย สนง.เกษตรจงัหวดั, ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

 3) อบรมหมอดินอาสาอ าเภอค าชะอี 70 ราย สถานีพฒันาทีดิ่น
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................

4

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรอ าเภอดงหลวง  จงัหวัดมกุดาหาร 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 *20-25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน *25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินปุ๋ย 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุในการปลูก
ข้าว

1 ฐาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว,ศูนย์วิจัย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอย่างรู้คุณค่าใน
นาข้าว

1 ฐาน สนง.ชลประทาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มมลูค่าข้าว 1 ฐาน สนง.สหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไร่นาสวนผสม 1 ฐาน สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์

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

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลชะโนดนอ้ย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลชะโนดนอ้ย 1 ศูนย์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลชะโนดนอ้ย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้เศษฐกจิพอเพยีงบา้นชะโนด-
โนนทนั

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *24 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว, สถานีพฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

1 ครั ง โรงเรียนบ้านชะโนด 2

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

6

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

1 / 50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
 (การลดต้นทนุการผลิตข้าวและการเพิ่มมลูค่า)

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว

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

สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน,

 4) วิชา การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 / 50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศุนย์
จัดการศัตรูพชืชุมชน

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

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศุนย์
จัดการศัตรูพชืชุมชน 
ศูนย์วิจัยข้าว

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/
ราย

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม  (การท าบญัชีฟาร์ม) 10 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ 
ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) 20 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ 20 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 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 *20-25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

1 ฐาน
15 ก.พ.- 15 มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาน้ าจืด 1 ฐาน 20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน

20 ก.พ.- 30 มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง 20 พ.ค.- 30 ก.ค. ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง 15 ม.ค.- 15 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลนาสะเม็ง 1 ศูนย์ 25 ก.พ.- 30 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลปา่ไร่ 1 ศูนย์ 25 ก.พ.- 30 มี.ค. ศูนย์วิจัยข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลนาสะเม็ง 1 ศูนย์ 25 ก.พ.- 30 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพยีงบา้นปา่ชาด 1 ศูนย์ 25 ก.พ.- 30 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง
 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 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *25 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยัขา้ว,

 สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง 15 r.ค.- 15 ม.ิย. วิทยาลัยการจัดการดอนตาล

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (การลดต้นทนุการผลิตข้าวและการเพิ่ม
มูลค่า)

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยัขา้ว

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

สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน,

 4) วิชา การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศุนยจ์ดัการ
ศัตรูพืชชมุชน

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (การลดต้นทนุการผลิต) 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, ศุนยจ์ดัการ
ศัตรูพืชชมุชน ศูนยว์จิยัขา้ว

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม  (การท าบญัชีฟาร์ม) 10 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.ตรวจ
บัญชสีหกรณ์

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.ตรวจ
บัญชสีหกรณ์

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 20 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ 20 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

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

12

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  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 ทุกหน่วยงาน
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน ศพก./ทุกหน่วยงาน
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศพก.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดิน - ปุ๋ย 1 ฐาน พัฒนาที่ดินจงัหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง คนเล้ียงสัตว์ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลา 1 ฐาน กรมประมง
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกขา้ว 1 ฐาน ทุกหน่วยงาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. 1 เร่ือง ทุกหน่วยงาน
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง ทุกหน่วยงาน
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 1 ศูนย์ ศพก.
    - ศูนย ์เรียนรู้การปลูกหม่อน เล้ียงไหม 1 ศูนย์ กรมหม่อนไหม
    - ศูนย ์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ศูนย์ ทุกหน่วยงาน
    - ศูนย ์.........-................................ 1 ศูนย์ กรมวิชาการเกษตร

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * ศพก.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง ศพก.
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 2 คร้ัง * * * * * * * * * * * * SC/กสก.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง SC/กสก.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 10 คร้ัง SC/กสก.
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 1/200 คร้ัง ศพก./ทุกหน่วยงาน
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย ศพก./ทุกหน่วยงาน
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ศพก./ทุกหน่วยงาน
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

 - คร้ัง

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

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

3/200 คร้ัง/ราย * * * SC/กสก.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา....การผลิตขา้ว... 3/200 คร้ัง/ราย * * * SC/กสก.
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 3/200 คร้ัง/ราย * * * SC/กสก.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา....การจดับัญชีครัวเรือน  3/200 คร้ัง/ราย * * * กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชา...การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า  3/200 คร้ัง/ราย * * * กรมชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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

15

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร  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 P P P กสก./ปม./พด.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน P กสก.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง P กสก./เทศบาล 
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ ต.นาโสก
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยอินทรีย์ 1 ฐาน กสก.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน กสก.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมูหลุม 1 ฐาน กสก.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น้ าอย่างรู้ค่า 1 ฐาน กสก.
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การปลูก
ผักหวานปา่

1 เร่ือง กสก.

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

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ไร่นาสวนผสมนาโสก 1 ศูนย์ P กสก.
    - ศูนย์เรียนรู้ต าบลดงมอน 1 ศูนย์ P กสก.
    - ศูนย์เรียนรู้ค าปา่หลาย 1 ศูนย์ P กสก.
    - ศูนย์เรียนรู้ผ่ึงแดด 1 ศูนย์ P กสก.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง P P P กสก.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 2 คร้ัง P กสก.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 2 คร้ัง P กสก.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง P กสก.
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 2 คร้ัง P P กสก.

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

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 10 คร้ัง P P P P P P P P P P กสก.
 4.3 Field Day 1 คร้ัง/ราย P กสก.
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 5 คร้ัง P P P P P กสก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง P กสก.

  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 าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 คร้ัง/ราย กสก.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์า  1/50 คร้ัง/ราย กสก.
 2) วิชาการผลิตสุกร  1/50 คร้ัง/ราย ปศ.
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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

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย P กสก.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1/50 คร้ัง/ราย P กสก.

 1) วิชาการปลูกผักหวาน  1/20 คร้ัง/ราย P กสก.
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 20 ราย P กสก.
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ 50 ราย P กสก.

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 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. สนง. กษอ,และกษจ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ดิน ปุย๋... 1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาในนาข้าว 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว

ภัณฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด

ต้นทุนการผลิตข้าว......

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, 

สถานีพฒันาทีดิ่น

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 

ปศุสัตว์

 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. ศูนยว์จิยัขา้ว

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

25 พ.ย.- 31 ม.ค.

25 พ.ย.- 31 ม.ค.

25 พ.ย.- 31 ม.ค.

25 พ.ย.- 31 ธ.ค.
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

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

    - ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

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

ศูนย์วจิัยข้าว, สถานี

พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 

ปศุสัตว,์ ชลประทาน,

 .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 

ฯลฯ

คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 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

  4.5.4 อื่นๆ จัดถ่ายทอดความรู้กลุ่มยุว

เกษตรกรในโรงเรียน

สนง.เกษตรอ าเภอ

 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

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวชิา))

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 

องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

คร้ัง/

ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/

ราย

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

ราย

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

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

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

 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตรอ าเภอหวา้นใหญ ่ จังหวดัมกุดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปศุสัตว์ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาและกบ 1 ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชวีภณัฑ์
เพื่อป้องกนัก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง . ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

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

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลป่งขาม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - วิสาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรียบ์้านโคกสวาท 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้การท าการประมงหว้านใหญ่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 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 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *20มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

- คร้ัง

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

3 / 50 คร้ัง/ราย * * *

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(การลดต้นทุนการผลิตขา้วและการเพิ่มมูลค่า)

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา ชาวนามืออาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ, , ศุนย์
วิจัยและพัฒนาการเกษตร

 2) วิชา การท านาเพื่อลดต้นทุนการผลิต 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, ศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน

 3) วิชา การใชส้ารชวีภณัฑ์ป้องกนัก าจดัโรคขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ, , ศุนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน

 4) วิชา การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภณัฑ์ขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ, 
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านโคกสวาท

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (เกษตรทฤษฎใีหม่ /
เศรษฐกจิพอเพียง)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
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5.1.3 หลักสูตรเสริม  (การท าบัญชฟีาร์ม และการ
ใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า)

สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

 1) วิชา บัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ 
ชลประทาน

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

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

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

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

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