
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.เกษตรวสิัยจังหวดั.ร้อยเอ็ด 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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  อบต
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  ศพกเครือขา่ย
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง  กองฉลาก
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน ฐาน  พด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ฐาน  พด,กสส
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การก าจดัศัตรูพืช ฐาน  กสส
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ว  ศมข,กสส
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า ฐาน  กสส,ชปท
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.การผลิตขา้ว เร่ือง   ศมข
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง  

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโพนฮาด ศูนย์  

    - ศูนย ์เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองสระหงส์ ศูนย์  

    - ศูนย ์เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโพนทอน ศูนย์  

    - ศูนย ์เศรษฐกจิพอเพียงบ้านสะแบง ศูนย์  

    - ศูนย ์เศรษฐกจิพอเพียงบ้านดอนแตง ศูนย์  

    - ศูนย ์เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองอา่ง ศูนย์  

3. การบริหารจดัการ ศพก.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ครั ง 23 7 6 กสส
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง            

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า ครั ง            

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง 

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง            

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง            

 4.3 Field Day ครั ง/ราย 4
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง            

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง
           

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

ครั ง/ราย 20 14 2 กสส

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
 (ระบุวิชา))

 1) วิชา.การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ครั ง/ราย พด,กสส
 2) วิชา.การปลูกขา้วด้วยวิธีการหยอด ครั ง/ราย ศมข,กสส
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (เกษตรทฤษีใหม่) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง ครั ง/ราย กสส
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย ตบช,กสส,

 1) วิชา.การจดัท าบัญชีครัวเรือน ครั ง/ราย ตบช
 2) วิชา.การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 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  กษก.
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  กษก.
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง   กษก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุข้าว 1 ฐาน  กรมการข้าว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกอ้อย 1 ฐาน  กษก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง อ้อยค้ันน้ า 1 เร่ือง  กษก.
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง   กษก.
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์ดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์  กรมวิชาการ
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์  กษก.
    - ศูนย ์เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ศูนย์  กษ.
    - ศูนย ์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์  กรมการข้าว

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง    กษก.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง             กษก.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง             กษก.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  กษก.
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง            

ทุกหน่วยงานกระทรวง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง            
ทุกหน่วยงานกระทรวง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 
ทุกหน่วยงานกระทรวง

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง            
ทุกหน่วยงานกระทรวง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

 - คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 4/80 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 3/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน  1/50 คร้ัง/ราย    พด./กรมวิชการ

 2) วิชา การท านาหยอดข้าวแหง้  1/50 คร้ัง/ราย    กรมการข้าว
 2) วิชา กาลดสารเคมีและยาฆ่าแมลง  1/50 คร้ัง/ราย    กษก. 
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)  3/50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย    กษก./กษ.
 2) วิชา การใหว้ัตซีนและพชือาหารสัตว์  1/50 คร้ัง/ราย    กษก./กรมปศุสัตว์

 3) วิชา การเล้ียงปลาในนาข้าว  1/50 คร้ัง/ราย    กษก./กรมประมง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 3/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา บญัชีลดต้นทนุ  1/50 คร้ัง/ราย    กรมตรวจบัญชีฯ

 2) วิชา การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย    กษก./กรมชลฯ

 2) วิชา การขยายพนัธุ์พชื  1/50 คร้ัง/ราย    กษก.
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 30 ราย 

ทุกหน่วยงานกระทรวง

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 300 ราย            
ทุกหน่วยงานกระทรวง

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ..........จงัหาร..............................จงัหวดั..ร้อยเอ็ด................... 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 5 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 8 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. คณะกรรมการศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน 10 ม.ค.- 25 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล้กพันธุ์ขา้ว 1 ฐาน 10 ม.ค.- 25 ก.พ. ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้ว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน 10 ม.ค.- 25 ก.พ. สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง โรงเรียนเกษตรกร 1 ฐาน 10 ม.ค.- 25 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์ศดปช.ดินด า 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์ศจช.ดงสิงห์ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์เมล็ดพันธุ์ขา้วจงัหาร 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

10 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 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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 25 8 7 สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวันที2่5 ของทุกเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 18 สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  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 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

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

 1/50 ครั ง/ราย 22 15 3 สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
3) วิชาการท าและการใชน้  าหมัดชวีภาพ  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
4) วิชาการท าน  าส้มควันไหม้  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี  1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบันชี
 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 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 าปุย๋หมัก 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

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

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

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

    - ศูนยข์า้วชมุชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์ข้าว ร้อยเอ็ด

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 21 7 7
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 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 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 24 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
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 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 าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  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 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 าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การผลิตและใชส้ารชวีภัณฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา เกษตรกรรมทางเลือก 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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน) 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม
 .................. 
.........................................................................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทุง่เขาหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  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.กษอ.
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  5-10 สนง.กษอ.
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ./ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักชีวภาพ ฐาน ศพก.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูพืชผสมผสาน ฐาน ศพก.
  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตข้าว ฐาน ศพก.
  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์

ฐาน ศพก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการปลูก
พืชผสมผสาน

1 เร่ือง ศพก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.กษอ./ศพก.
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลมะบ้า 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลมะบ้า 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย์ ข้าวชุมชนต าบลมะบ้า 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย์ เครือข่ายต าบลบึงงาม 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 25 9 8 สนง.กษอ./ศพก.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง 5 5 5 5 5 สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง สนง.กษอ.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

ทุกวนัที ่25 ของเดือน

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 6 คร้ัง 5 5 5 5 5 สนง.กษอ.
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย 15 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์ิจยัขา้ว,

สถานีพัฒนาทีดิ่น,ประมง ,ปศุสัตว์

ชลประทาน

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง ศพก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง ศพก.

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ...................-.......................  -  -
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................  -  -
  4.5.3 ฝึกงานของ นักศึกษาวทิยาลัยเอกชน 1 คร้ัง สนง.กษอ./ศพก.
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................  -  -
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง 15 สนง.กษอ.
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 คร้ัง/ราย 22 9 8 สนง.กษอ./ศพก.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการลดต้นทุนการผลิตข้าว  3/50 คร้ัง/ราย 22 16 4 สนง.กษอ./ศพก.
 2) วชิาการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  3/50 คร้ัง/ราย 22 16 4 สนง.กษอ./ศพก.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง  3/50 คร้ัง/ราย 22 16 4 สนง.กษอ./ศพก.

ทุกวนัที ่25 ของเดือน
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาการปลูกพืชใช้น้ าน้อย  1/60 คร้ัง/ราย 22 สนง.ชลประทาน/สนง.กษอ.
 2) วชิาการแปรรูปถั่วลิสง  1/30 คร้ัง/ราย 16 สนง.กษอ.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )  1/120 ราย  16,21 สนง.กษอ./ศพก.
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ  1/60 ราย 10 สนง.กษอ.

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)  -  -
 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม โครงการ 
ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา  80/400 ราย/ไร่

สนง.กษอ./ศพก.

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) กรมส่งเสริม  -  - สนง.กษจ
การเกษตร สนง.กษอ.
ชื่อกิจกรรม คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 1/200 คร้ัง/ราย 24 ศพก.
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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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ 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
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้สารชีวภัณฑ์แทน
การใช้สารเคมี

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง วางแผนการผลิตเพือ่ให้
เหมาะสมกับพืน้ที่

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอและศพก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดความเส่ียงจากการ
ผลิต

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง แปรรูปข้าวไรซ์เบอรร่ี
เพือ่เพิม่มูลค่า

1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์แทน
การใช้สารเคมี

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศพก,สถานีพัฒนา
ที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 50 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศวพ.,สถานีพัฒนา
ที่ดิน, สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย)์

1 ม.ีค. - 30 พ.ค.

25 พ.ย. - 30 ม.ค.

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

ระยะเวลา

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอธวัชบรุี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปงีบประมาณ 2560
แผนการด าเนินงานของ  

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 15 ม.ค.
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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
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
ระยะเวลา

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 25 8 7 สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง ศพก.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 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 23 สนง.เกษตรอ าเภอ 

และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................

  4.5.4 อืน่ๆทัศนศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

 4.6 คลินิกเกษตร สนง.เกษตรอ าเภอ 
และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

5. การอบรมเกษตรกร

อย่างน้อยเดือนละคร้ัง ทาง facebook
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

เดือนละคร้ัง
เดือนละคร้ัง

25 พ.ย. - 15 ม.ค.
25 พ.ย. - 15 ม.ค.
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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
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
ระยะเวลา

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ 
และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชาการลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพิม่
ผลผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ

1/50 คร้ัง/ราย ศพก./สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 คร้ัง/ราย 21
 1) วิชาเกษตรผสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย 21 ศพก./สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน
,การแปรรูปผลผลิตข้าว,การใชสารชีวภัณฑ์
,และการวางแผนการผลิต

คร้ัง/
ราย

 1) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดิน 1/50 คร้ัง/ราย 15 สถานีพัฒนาที่ดิน
 2) วิชาการแปรรูปผลผลิตข้าว,การตลาด 1/50 คร้ัง/ราย 15 ศพก.และสนง.

เกษตรอ าเภอ

 3) วิชาการใชสารชีวภัณฑ์ 1/50 คร้ัง/ราย 3 สนง.เกษตรอ าเภอ
 4) วิชาการวางแผนการผลิตข้าว 1/50 คร้ัง/ราย 3 ศพก.และสนง.

เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (อบรมศจช. ) 60 ราย 16 สนง.เกษตรอ าเภอ
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เป็นทางการ 50 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................
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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
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
ระยะเวลา

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ปทมุรัตต์  จังหวัด ร้อยเอ็ด  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
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยีการปลูกข้าว 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรกรรมทางเลือก 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ก าจัดศัตรูพชื 1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิตข้าว 1 เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ปราชญ์นายวีรยุทธ  สุวัฒน์ 1 ศูนย์
    - ศูนย์เครือข่ายปราญช์ 1 ศูนย์
    - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 24 10 9
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
รว่มด 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 หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 24
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  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 าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาลดต้นทนุและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตข้าว 1/50 คร้ัง/ราย 22
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) เกษตรผสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย 16
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร 
การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีครัวเรือน 1/50 คร้ัง/ราย 4
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 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 หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

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  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ ....พนมไพร....จงัหวดั....ร้อยเอ็ด.... 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
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุนการผลิต 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรกรรมทางเลือก 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,ประมง,ปศุสัตว์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน ชลประทาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารปลูกขา้ว 1 ฐาน ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้ว
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.การลดต้นทุนการผลิตขา้ว เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์.ศดปช. ต.วารีสวสัด์ิ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์.ศจช. ต.พนมไพร 1 ศูนย์
    - ศูนย ์.ศจช. ต.ค าไฮ 1 ศูนย์
    - ศูนย ์.เรียนรู้ young smartfarmer ต.พนมไพร.. 1 ศูนย์
    - ศูนย ์.เรียนรู้ young smartfarmer ต.โคกสวา่ง 1 ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. ครั ง 25 9 8
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า ครั ง ทุกวนัที่  25  ของเดือน
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

  25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

     25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

   25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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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. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 18 สนง.เกษตรอ าเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน

ประมง,ปศุสัตว์, ชลประทาน,
ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้ว

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้าน
การวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง
  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.
 ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั ง/ราย 22 15 4
 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิา)) 1) วชิา..การใชแ้ละท าน  าหมกัชวีภาพ  1 / 50 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน
 2) วชิา...การใชส้ารชวีภัณฑ์ในการผลิตขา้ว  1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง  1 /50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กรเกษตรกร การใช้
น  าอยา่งรู้คุณค่า 

ครั ง/ราย
 1) วชิา.การท าบัญชคีรัวเรือน  1 /50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชสีหกรณ์
 2) วชิา................................... ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชมุชน) 6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม ..................
 ......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................
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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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรกรรมทางเลือก 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตพชื 1 ฐาน ศวพ.ร้อยเอ็ด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 
การเกษตรผสมผสาน

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศวพ.,สถานีพัฒนาที่ดิน
, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 50 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศวพ.,สถานีพัฒนาที่ดิน
, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ระยะเวลา

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดรอ้ยเอ็ด  ประจ าปงีบประมาณ 2560
แผนการด าเนินงานของ  

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

1 มี.ค. - 30 พ.ค.

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 15 ม.ค.

25 พ.ย. - 30 ม.ค.
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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

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 25 10 9 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง ศพก.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 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 18 สนง.เกษตรอ าเภอ 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 20 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆทัศนศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง 3-4 สนง.เกษตรอ าเภอ 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

5. การอบรมเกษตรกร

อย่างน้อยเดือนละคร้ัง ทาง facebook

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

เดือนละคร้ัง

เดือนละคร้ัง
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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

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วชิาลดความเส่ียงจากการท าการเกษตร
เชิงเด่ียว

1/50 คร้ัง/ราย ศพก./สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/50 คร้ัง/ราย 22
 1) วชิาเกษตรผสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย 22 ศพก./สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/
ราย

 1) วชิาการปรับปรุงบ ารุงดิน 1/50 คร้ัง/ราย 16 สถานีพัฒนาที่ดิน

 2) วชิาบัญชีครัวเรือน 1/50 คร้ัง/ราย 16 สนง.ตรวบัญชี

 3) วชิาการเล้ียงโค-กระบือ 1/50 คร้ัง/ราย 5 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

 4) วชิาการปลูกและดูแลรักษาพชืไร่ 1/50 คร้ัง/ราย 5 ศวพ.ร้อยเอ็ด

5.2 การอบรมอื่นๆ (อบรมศจช. ) 60 ราย 16 สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 50 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

1. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศนูย์ P สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน P สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั P สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน P P กรมการขา้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน P P สนง.พฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 1 ฐาน P P สนง.ชลประทาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการสุขภาพสตัว์ 1 ฐาน P P สนง.ปศสุตัวอ์  าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 
เกษตรกรรมทางเลือก

4 เร่ือง P P

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 4 เร่ือง P P สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูย ์จดัการดินปุ๋ ยชุมชน 1 ศนูย์ P P สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูย ์ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 2 ศนูย์ P P สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูย ์เมลด็พนัธุข์า้วชุมชน 1 ศนูย์ P P กรมการขา้ว

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.

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

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอด็   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 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 คร้ัง P P P P P P P P P P P P สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง P P P P P P P P P P P P สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 12 คร้ัง P P P P P P P P P P P P สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร 12 คร้ัง P P P P P P P P P P P P สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง P P P P P P P P P P P P สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย P หน่วยงานภาคี

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง P P P P P P P P P P P P สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย P P P สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา ปรับปรุงบ ารุงดิน 1/50 คร้ัง/ราย P สนง.พฒันาท่ีดิน

 2) วิชา การเมลด็พนัธุ์ 1/50 คร้ัง/ราย P กรมการขา้ว

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย P หน่วยงานภาคี

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาการท าบญัชีครัวเรือน 1/50 คร้ัง/ราย P สนง.บญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 1/50 คร้ัง/ราย P สนง.ชลประทาน

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอโพนทอง   จงัหวดัร้อยเอ็ด  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
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน  าส้มควันไม้ 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักและน  า
หมักชวีภาพ

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง พืชผักสวนครัวปลอด
สารพิษ

1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองแปลงพันธุ์
ออ้ยปลอดโรคใบขาว

1 เร่ือง กรมวิชาการเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 2 เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชนต าบลหนองใหญ่ 1 ศูนย์

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชนต าบลโนนชยัศรี 1 ศูนย์

    - ศูนย ์จดัการดินปุย๋ชมุชนต าบลหนองใหญ่ 1 ศูนย์

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 6 ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 5 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั.......................................... -
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั................. -
  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 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

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

3/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

1/50 ครั ง/ราย

 1) วิชาการลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตออ้ย

1/51 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชา องค์กรเกษตรกร 1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 1/267 ราย การยางฯ
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 2/60 ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 ......................................................................... - -
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 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  6-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ 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 การลดต้นทนุการผลิตข้าว ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค ชลประทาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทนุการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,
สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 24 9 8 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 ครั ง 2 2 2 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง 25 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 15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนย์วจิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว,์
 ชลประทาน, .....

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

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 2/50 ครั ง/ราย 15 2 สนง.เกษตร
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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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

1) วิชา การผลิตเชื อราไตรโคเดอร์ม่า  1/50 ครั ง/ราย 15 สนง.เกษตร

2) วิชา การท าเกษตรอินทรีย์  1/50 ครั ง/ราย 15 สนง.เกษตร

3) วิชา การผลิตและการใช้น  าหมักชีวภาพ  1/50 ครั ง/ราย 15 สนง.เกษตร

4) วิชา การปลูกมะนาว  1/50 ครั ง/ราย 15 สนง.เกษตร

5) วิชา การเลี ยงปลากินพชื  1/50 ครั ง/ราย 15 สนง.เกษตร

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) สนง.เกษตร

1) วิชา เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย 2 สนง.เกษตร

2) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่  1/50 ครั ง/ราย 2 สนง.เกษตร

3) วิชา เกษตรผสมผสาน  1/50 ครั ง/ราย 2 สนง.เกษตร

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง ครั ง/ราย สนง.เกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา การท าบญัชีครัวเรือน  1/50 ครั ง/ราย 2 ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชา การพฒันาองค์กรเกษตรกร  1/50 ครั ง/ราย 2 สนง.เกษตร

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

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
1) อบรมพฒันา Smart Famer  2/10 ครั ง/ราย 28 19 สนง.เกษตร

2) อบรมเกษตรกรผู้น า  1/50 ครั ง/ราย 20

2) อบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 160 ราย 29-พ.ย. ตรวจบัญชีสหกรณ์

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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 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 าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้สารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทนุ
การผลิตข้าว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
  - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมชน ม.6 ต.เมืองทอง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  - ศูนย ์ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 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 * สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

 3/150 * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา ลดต้นทนุการผลิตข้าว  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การใช้น  าอยา่งมีคุณค่า  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก 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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่
กิจกรรม ....................................................

หมายเหตุ  4.3 field day  หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ1.ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด
2.ส านักงานเกษตรจงัหวัดร้อยเอ็ด
3.ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
4.สถานีพฒันาที่ดินร้อยเอ็ด
5.ประมงจงัหวัดร้อยเอ็ด
6.ปศุสัตว์จงัหวัดร้อยเอ็ด
7.ชลประทานร้อยเอ็ด
8.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวดัร้อยเอ็ด   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 10-14 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 1-7 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้  

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตขา้ว 1 ฐาน ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรกรรมทางเลือก 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ, ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชวีภัณฑ์
เพื่อก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน
การผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิยัข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

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

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 25 8 7
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *24 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วจิยัข้าว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

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

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

- คร้ัง

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

3 / 50 คร้ัง/ราย 22 16 4

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วชิา การท าและใชน้้ าหมกัชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วชิา การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กร
เกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วชิาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ   - การปลูกถั่วลิสงหลังนา 30 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ 30 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชมุชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................
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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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอศรีสมเดจ็  จงัหวดัร้อยเอ็ด 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 25 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25 คณะกรรมการศพก.
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. คณะกรรมการศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัก าจดัศัตรูพืช 1 ฐาน              1 ม.ค.-31 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปศุสัตว์ 1 ฐาน             1 ม.ค.-31 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน              1 ม.ค.-31 มี.ค. สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ประมง 1 ฐาน              1 ม.ค.-31 มี.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การท า
เกษตรแบบผสมผสาน

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์พึง่พาเกษตรเกอืกลู 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์สวนพึง่บุญ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์บ้านสวนพอเพียง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

10 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 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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 25 8 7 คณะกรรมการศพก.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของทุกเดือน 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 5 สนง.เกษตรอ าเภอ
 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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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

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

 3/50 คร้ัง/ราย 23 15 3 สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก การลดความเส่ียงจาก
การท าเกษตรเชงิเด่ียว

 1) วิชาการการท าเกษตรแบบผสมผสาน  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดิน  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
3) วิชาการเล้ียงสัตว์  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
4) วิชาการป้องกนัก าจดัศัตรูพืช  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบังคับการท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  2/90 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี  1/90 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบันชี
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 200 ราย สถานีพัฒนาทีดิ่น
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 50 ราย พัฒนากรอ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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แผนการด าเนินงานของ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กิจกรรม ปริมาณงาน หน่วย 

ระยะเวลา 
หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

ปี 2559 ปี 2560 
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.วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.                
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1     ศูนย์              
1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน 1 แผน              
2. พัฒนาศักยภาพ ศพก.                  
2.1 สร้างศาลาเรียนรู ้ 1 หลัง              
2.2 การปรับปรุงฐานเรยีนร็                  
-ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน              
-ฐานเรียนรู้ เรื่อง พันธ์และการจัดการพันธ์ุข้าว 1 ฐาน              
-ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันก าจดัศัตรูพืชแบบผสมผสาน 1 ฐาน              
-ฐานเรียนรู้ เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก 1 ฐาน              
2.3 การปรับปรุงแปลงเรยีนรู้เรื่อง 1 เรื่อง              
2.4.การปรบัปรุง/จดัท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 2 เรื่อง              
2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย์)                
-ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  บ้านหญ้าหน่อง หมู่ 8  ต าบลจ าปาขัน 1 ศูนย ์              
-ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง  บ้านส้มโฮง  หมู่ 7  ต าบลหินกอง             1     ศูนย์              

-ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  บ้านเหม้า หมู่ 7 ต าบลสระคู 1 ศูนย ์              
-ศูนย์ไร่นาสวนผสมบ้านเปลือย หมู่ 8 ต าบลดอกไม้ 1 ศูนย ์              
-ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ 7  ต าบลทุ่งศรีเมือง 1 ศูนย ์              
-ศูนย์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์  หมู่ 5  ต าบลทุ่งหลวง 1 ศูนย ์              
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กิจกรรม ปริมาณงาน หน่วย 

ระยะเวลา 
หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

ปี 2559 ปี 2560 
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 

3.การบริหารจัดการ  ศพก.                
3.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง  25    10   9     
3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง              
3.3 การรายงานความก้าวหน้า   12 ครั้ง              
3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 12 ครั้ง              
4. การให้บริการของ ศพก.                  
4.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 5 ครั้ง              
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 5 ครั้ง              
4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย        11      
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน 5 ครั้ง              
4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษาหน่วยงาน/เอกชนในด้านการ
วิจัย ฝึกงาน ฯลฯ 

1 ครั้ง             ม.วิทยลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

4.5.1 วิจัยร่วมกับ                
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ                
4.5.3 ฝึกงานของ                
4.5.4อื่น ๆ                
5.การอบรมเกษตรกร                
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสตูรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก               3 ครั้ง              
ตลอดฤดูกาลผลติ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร                
5.1.1 หลักสูตรหลัก                 
1)วิชา การลดต้นทุนการท านา   1/50 ครั้ง/ราย              
2)วิชา การเพ่ิมผลผลิตต่อไร ่ 1/50 ครั้ง/ราย              
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กิจกรรม ปริมาณงาน หน่วย 

ระยะเวลา 
หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

ปี 2559 ปี 2560 
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 

5.1.2 หลักสูตรบังคับ                
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม ่ 1/50 คร้ัง/ราย              
2) วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย              
3) วิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์   1/50 คร้ัง/ราย              
4) วิชามาตรฐานสินค้าเกษตรมุ่งสู่ช่องทางการจ าหน่าย 1/50 คร้ัง/ราย              
5.1.3 หลักสูตรเสรมิ                  
1)วิชาการปลูกและแปรรูปกล้วย   1/50 คร้ัง/ราย              
2) วิชาการเลี้ยงและการแปรรูปด้านประมง(ปลา) 1/50 คร้ัง/ราย              
3) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย              
4)วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย              
5.2 การอบรมอื่นๆ                
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ                
6.การสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคลื่อน ศพก                
6.1 งบพัฒนาจังหวัด                
6.2 งบจากท้องถิ่น                
6.3 ระบุแหล่งงบประมาณ 
ช่ือกิจกรรม..... 
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แผนการด าเนินงานของ  

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-ต.ค. สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 15 ต.ค สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง คณะกรรมการ ศพก.สนง,เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกข้าว 1 ฐาน ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกมะนาว 1 ฐาน สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกฝร่ังจิมจู 1 ฐาน สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกกล้วย 1 ฐาน สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปศุสัตว์ 1 ฐาน สนง,ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์น้ า 1 ฐาน สนง,ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 
เกษตรกรรมทางเลือก ไร่นาสวนผสม

1 เร่ือง สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 เร่ือง สนง,เกษตรอ าเภอ,สถานีพฒันาที่ดิน, 
ประทง,ปศุสัตว,์ศูนย์วิจัยข้าว

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
    - ศูนย์เคือข่ายข้าวอินทรีย์ ต.วังหลวง 1 ศูนย์ สถานีวิจัยข้าว ,สนง,เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์เครือข่ายสวนช่อจันทร์ ต.พรสวรรค์ 1 ศูนย์ สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 25 15 15 คณะกรรมการ ศพก.

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ       เสลภมูิ   จังหวัด   ร้อยเอ็ด   ประจ าปงีบประมาณ 2560

25 พ.ย. -30 ธ.ค.

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

25 พ.ย. -30 ธ.ค.

25 พ.ย. -30 ธ.ค.

25 พ.ย. -30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

26 พ.ย.-30 ธ.ค.

26 พ.ย.-30 ธ.ค.

21 พ.ย. -30 ธ.ค.

21 พ.ย - 20 ม.ค.

12 ธ.ค.-20 ม.ค

26 พ.ย.-30 ธ.ค.

26 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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 10 คร้ัง ศพก,สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 40 คร้ัง ศพก.
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 60 คร้ัง ศพก.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 18 กระทรวงเกษตรฯ,อปท.
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 5 คร้ัง ศพก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

3 คร้ัง มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด

  4.5.3 ฝึกงานของ  ยุวเกษตรกรในโรงเรียน
ต าบลเกาะแก้ว

3 คร้ัง ศพก.,สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ

  4.5.4 อืน่ๆ แปลงเรียนรู้โครงการเกษตร
ทฤษฎใีหม่

4 คร้ัง ศพก.,สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ

 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง

ทกุวันที่ 25 ของเดือน
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ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

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

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 3/50 คร้ัง/ราย 22 22 10 ศพก.,สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ

 1) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดิน  1/50 คร้ัง/ราย 22 ธ.ค. สถานีพฒันาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 2) วิชาเกษตรอินทรีย์  1/50 คร้ัง/ราย 22 ธ.ค. ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)  1/50 คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย 22 ม.ีค สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1/50 คร้ัง/ราย
22 มี.ค

สนง,ตรวจบญัชีฯ,ชลประทาน

 1) วิชาการปอ้งกันก าจัดศัตรูพชืโดยวิธี
ผสมผสาน

 1/50 คร้ัง/ราย
10 พ.ค

สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ

 2) วิชาการเล้ียงสัตว์น้ า  1/50 คร้ัง/ราย 10 พ.ค สนง,ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 630 ราย สนง,เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ 200 ราย สนง,เกษตรอ าเภอเสลภมูิ

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

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

-

55

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอหนองพอก  จงัหวดัร้อยเอ็ด  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 3 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 8 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 2-25 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน   25 พ.ย.-30 ธ.ค. สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลา 1 ฐาน   25 พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชวีภัณฑ์
เพือ่ก าจดัศัตรูพืช 1 ฐาน   25 พ.ย.-30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกไม้ผล 1 ฐาน   25 พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การดูแลรักษายางพารา 1 ฐาน   25 พ.ย.-30 ธ.ค. การยางแหง่ประเทศไทย

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว 1 เร่ือง

ศูนยว์ิจยัขา้ว/สนง.
เกษตรอ าเภอ/สถานี
พัฒนาทีดิ่น

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

  25 พ.ย.-30 ธ.ค.

ศูนยว์ิจยัขา้ว/
สนง.กษอ./สถานี
พัฒนาทีดิ่น/ประมง/
ปศุสัตว์

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

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

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 24 8 6

 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 18

ศูนยว์ิจยัขา้ว/
สนง.กษอ./สถานี
พัฒนาทีดิ่น/ประมง/
ปศุสัตว์/ชลประทาน/
สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด/สนง.
สหกรณ์จงัหวัด

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

คร้ัง

  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 หน่วยปริมาณ 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 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ต้นพุนธุ์ดี 1/50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและการใชน้้ าหมักชวีภาพ,ปุย๋
หมักชวีภาพ 1/50

คร้ัง/ราย

 4) วิชา การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและ
วิธีการใช้ 1/50

คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง/
เกษตรผสมผสาน 1/50

คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 การขยายพันธุ์ไม้ผล

คร้ัง/ราย

 1) วิชา การจดัท าบัญชต้ีนทุนการผลิต 1/50 คร้ัง/ราย

58

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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2) วิชา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การขยายพันธุ์ไม้ผล 1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................
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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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก-น  าหมัก 
ชีวภาพ

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท านาโดยวธิขี้าวนา
ตัด

1 ฐาน ศพก.,สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรกรรมทางเลือก 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ +...

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพชื

1 ฐาน ศพก.,สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศวพ.,สถานีพัฒนาที่ดิน
, ศข.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 50 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศวพ.,สถานีพัฒนาที่ดิน
, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ,
ศข.

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

1 มี.ค. - 30 พ.ค.

1 ธ.ค. - 30 ม.ค.

1 ธ.ค. - 30 ม.ค.

1 ธ.ค. - 30 ม.ค.

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

1 ธ.ค. - 15 ม.ค.

1 ธ.ค. - 15 ม.ค.

1 ธ.ค. - 15 ม.ค.

1 ธ.ค. - 15 ม.ค.

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองฮี  จังหวัดรอ้ยเอ็ด  ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
ระยะเวลา
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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

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
ระยะเวลา

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 25 10 9 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง ศพก.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 25 สนง.เกษตรอ าเภอ 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 20 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆทัศนศึกษาดูงาน
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง 3-4 สนง.เกษตรอ าเภอ 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

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

1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เดือนละครั ง

เดือนละครั ง

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน
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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

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
ระยะเวลา

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วชิาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตข้าว

1/50 ครั ง/ราย ศพก./สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/50 ครั ง/ราย
 1) วชิาเกษตรผสมผสาน 1/50 ครั ง/ราย ศพก./สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/
ราย

 1) วชิาบัญชีครัวเรือน 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

 2) วชิาการเลี ยงโค-กระบือ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

 3) วชิา................................ 1/50 ครั ง/ราย
 4) วชิา................................ 1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (อบรมศจช. ) 60 ราย 16 สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 50 ราย 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

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
ระยะเวลา

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ........................................จังหวัด..................... 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 5-ต.ค. สนง.เกษตรอ าเภออาจสามารถ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 10-ต.ค. สนง.เกษตรอ าเภออาจสามารถ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกมะนาว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภออาจสามารถ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ย
อินทรียอ์ัดเม็ด

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.พัฒนาที่ดินจงัหวัดร้อยเอด็

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงโคเนื้อ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จงัหวัดร้อยเอด็

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเล้ียงปลา 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวัดร้อยเอด็

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 
การเพิ่มศักยภาพการผลิต และลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 
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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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า
 ศพก.

7 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อ
ศูนย)์

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน
.......................

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชน
.........................................

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน
........................

1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์ครือข่ายบ้านโนนชัย 1 ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 25 9 8
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 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
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 25 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
, ชลประทาน, ศวพ., กษ., อปท.
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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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
มหาวิทยาลัยราชภฎัร้อยเอด็

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ กรมการข้าว 1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้วร้อยเอด็

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ
กรมการข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้วร้อยเอด็

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

นักศึกษา (ถา้นักศึกษาขอมา)

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

 - คร้ัง

 4.6 คลินิกเกษตร  - คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.
 ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย 22-ธ.ค. 16-มี.ค. 4-พ.ค.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย 4-พ.ค. ศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรด้าน
วิศวกรรม จงัหวัดร้อยเอด็

 2) วชิา การปลูกพชืปุ๋ยสด 1 / 50 คร้ัง/ราย 22-ธ.ค. สนง.พัฒนาที่ดินจงัหวัดร้อยเอด็
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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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 3) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย 16-มี.ค. ศูนยว์ิจยัขา้วร้อยเอด็

 4) วชิา การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย 16 มี..ค. สนง.พัฒนาที่ดินจงัหวัดร้อยเอด็

 5) วชิา การผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ด 1 / 50 คร้ัง/ราย 22-ธ.ค. สนง.พัฒนาที่ดินจงัหวัดร้อยเอด็

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/ราย 22-ธ.ค. สนง.พัฒนาที่ดินจงัหวัดร้อยเอด็

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุน
อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ า
อยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วชิาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย 4-พ.ค. โครงการชลประทานร้อยเอด็

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ
 5.1 )

300 ราย คณะศึกษาดูงาน

5.3 การอบรมอื่นๆ อยา่งไม่เป็นทางการ 300 ราย คณะศึกษาดูงาน
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กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน
 ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม 
ส่งเสริมการปลูกพชืหลังนา

1 คร้ัง งบสนง.จังหวดัร้อยเอ็ด

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม 
พฒันาศูนยเ์รียนรู้ด้านการเกษตร

1 คร้ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภออาจสามารถ

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) งบสนง.
ชลประทาน  ชื่อกิจกรรม การปลูกพชื
ใช้น้ าน้อย (ระบบน้ าหยด)

1 คร้ัง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
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