
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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 วัสดุอุปกรณเรียนรู 1 ชุด

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง..การทําน้ําหมักชีวภาพ... 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง...การทําปุยหมักจากฟาง

ขาว...

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..กระบวนการแปรรูปขาว

อินทรีย..

1 ฐาน ศูนยขาวชุมชนอุมแสง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การใชเครื่องจักรในการ

ผลิตขาว...

1 ฐาน ศูนยขาวชุมชนอุมแสง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง..การเลี้ยง

เปดในนาขาว..

1 เรื่อง ศูนยประมง

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ........ราษีไศล............จังหวัด......ศรีสะเกษ..... ประจําปงบประมาณ 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
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 5 เรื่อง กสก.พด.กข.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย .......ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน............ 1 ศูนย กรมวิชาการ

    - ศูนย .......ศูนยขาวชุมชน............ 1 ศูนย กรมการขาว

    - ศูนย .......ศูนยดินและปุยชุมชน............ 1 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั้ง กสก.

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง กสก.

 3.3 การรายงานความกาวหนา 3 ครั้ง กสก.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 3 ครั้ง กสก.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง กสก.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง กสก.พด.กข. กวก

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย กสก.พด.กข. กวก

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ......กรมการขาว.... กข.

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ..กรมการขาว กข.

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/200 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา...การผลิตขาวอินทรีย... 4/200 ครั้ง/ราย กสก. กข.

 2) วิชา...การผลิตสบูจากน้ํามันรําขาว.... 1/50 ครั้ง/ราย กสก. กข. พด.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา..การสรางครูบัญชีประจําศูนย.. 2/2 ครั้ง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชา...การจัดทําบัญชีตนทุน.... 1/200 ครั้ง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 100 ราย กสก. กข.

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 500 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ......การผลิต

ขาวอินทรีย............ 1000 ราย

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การทําน้ําหมักชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การทํานาอินทรีย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนงเกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..วิเคราะหและใชปุย

ตามคาวิเคราะหดิน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตและใชสารชีว

ภัณฑเพื่อกําจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ..การลด

ตนทุนการผลิตขาว......

1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาว,  สนง.เกษตร

อําเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว

, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลพรหม

สวัสดิ์

1 ศูนย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชนสําโรงโคเฒา 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหนองคา 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *20 สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว

, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว, ชลประทาน, สหกรณ

,ธ.ก.ส.

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 0 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

0 ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การทําน้ําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.อําเภอพยุห

 2) วิชา การทํานาอินทรีย 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.อําเภอพยุห

 3) วิชา การวิเคราะหและใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพกอ.อําเภอพยุห

 4) วิชา การผลิตและใชสารชีวภัณฑเพื่อกําจัด

ศัตรูพืช

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.อําเภอพยุห

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย
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ระยะเวลา

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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.อําเภอพยุห

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

  1) การทําปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง ศพก.อําเภอพยุห

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

 1) เทคนิคการขยายพันธุพืช ศพก.อําเภอพยุห

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.สลากกินแบงรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน 1 ฐาน                  25 พ.ย.- 30 ธ.ค. พด.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การบริหารจัดการน้ํา 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเก็บเกี่ยวทุเรียน 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการกิ่ง/ดอก/ผล 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการลด

ตนทุนการผลิตทุเรียน

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง ศพก.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 2560

แผนการดําเนินงานของ  

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม หนวยปริมาณ

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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน....................... 2 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน.......... 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. เทศบาลตําบลขุนหาญ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน........................ 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - เจซีออรแกนิกฟารม................... 1 แหง พ.ต.ฉัตรชัย สุคนธรัตน

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * * สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนย

เมล็ดพันธุขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ

สัตว,สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ,ศูนยวิจัยพืชสวน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 / 150 ครั้ง/ราย

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 2) วิชา การขยายพันธุทุเรียน 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัด

ศัตรูพืช

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา

ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 งบจากสวนราชการตาง ๆ ........................

  6.3.1 กรมสงเสริมสหกรณ
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

6.3.1 สนับสนุนวิทยากรถายทอดความรูเรื่อง

การสหกรณ การรวมกลุมแบบสหกรณ 

(ภายใตหลักสูตรที่ ศพก. กําหนด)

กรมสงเสริมสหกรณ

6.3.2 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุมของ

เกษตรกรในพื้นที่ ศพก.
กรมสงเสริมสหกรณ

6.3.3 สนับสนุนสื่อการเรียนรูดานการสหกรณ

ประจํา ศพก.
กรมสงเสริมสหกรณ

6.3.4 การติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และ

รายงาน
กรมสงเสริมสหกรณ

6.3.5 จัดทําจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

6.3.6 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการ

พัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

6.3.7 ปรับปรุงฐานขอมูลความรู กรมพัฒนาที่ดิน

6.3.8 การสรางฐานเรียนรูดานบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ

6.3.9 การสนับสนุนการใหบริการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

  - การสรางครูบัญชีประจําศูนย

  - การใหบริการความรูการจัดทําบัญชี

เกษตรกรโดยครูบัญชี
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

6.3.10 พัฒนาความพรอม ศพก. กรมปศุสัตว

6.3.11 พัฒนาศักยภาพเจาของ ศพก. กรมปศุสัตว

6.3.12 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพดาน

ปศุสัตว
กรมปศุสัตว

6.3.13 พัฒนา ศพก. กรมประมง

6.3.14 จัดกิจกรรม Field day กรมประมง

6.3.15 ถายทอดความรูสูเกษตรกร กรมประมง

6.3.16 แปลงเรียนรู กรมประมง

6.3.17 แปลงเครือขาย กรมประมง

6.3.18 บริหารจัดการศูนย กรมประมง

6.3.19 งานตามนโบยบาย SC กรมประมง

6.3.20 จัดทําขอมูลประจํา ศพก. กรมชลประทาน

6.3.21 ถายทอดความรูตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู
กรมชลประทาน

6.3.22 บริการขอมูล ขาวสารและวิชาการ กรมชลประทาน

6.3.23 เอกสารใหความรู เรื่องปฏิบัติการฝน

หลวง

กรมฝนหลวงและการ

บินเกษตร
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

6.3.24 สนับสนุนเอกสารชุดองคความรู เรื่อง

มาตรฐานตาง ๆ สนง.มกอช.

6.3.25 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อเปนวิทยากรให

ศพก.

สศก.

6.3.26 สัมมนาเชิงปฏิบติการเศรษฐกิจ

การเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
สศก.
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโนนคุณ  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการ

ดําเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตขาว

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/

กรมการขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการดิน

และปุย

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการ

ศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ปรัชญญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/

กิจกรรม หนวยปริมาณ
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

ตรวจบัญชีสหกรณ/

ประมงอําเภอ/

ปศุสัตวอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มมูลคา

ผลผลิตขาว

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/

กรมสงเสริมสหกรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยาง

รูคุณคาฯ

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/

กรมชลประทาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ/

สถานีพัฒนาที่ดิน/

กรมการขาว

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูล

ประจํา ศพก.

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ/

สถานีพัฒนาที่ดิน

/กรมการขาว/

ประมง/ปศุสัตว
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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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อ

ศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบล

โพธิ์

1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบล

บก

1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยดินปุยชุมชนตําบลโนนคอ 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั้ง * * * * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย * สนง.เกษตรอําเภอ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่อง

รองเรียน

ครั้ง
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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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับ

สถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ/

เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ

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

  4.5.3 ฝกงานของ

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

  4.5.4 ฝกอบรมนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

500 ราย

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตาม

หลักสูตรและแผนการเรียนรูของ 

ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน 

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดินและการ

เตรียมการกอนการเพาะปลูก

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการทําปุยหมักคูณภาพสูง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /

เศรษฐกิจพอเพียง

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชี

ตนทุนอาชีพ องคกรเกษตรกร การ

ใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิต 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา................................... ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก 

ขอ 5.1 )

ราย
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ระยะเวลา

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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปน

ทางการ

ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ

ขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

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

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม

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

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

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ)

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

 ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.สลากกินแบงรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน   
               25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ดินและปุย 1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ไรนาสวนผสม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการลด

ตนทุนการผลิตขาว

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

หนวยงาน

ที่รวมดําเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 ม.ค.- 25 ก.พ.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม หนวยปริมาณ
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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

หนวยงาน

ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง ศพก.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน....................... 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเมล็ดพันธุขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน........................ 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * * สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

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

หนวยงาน

ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนย

เมล็ดพันธุขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว,สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ,ศูนยวิจัยพืชสวน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/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

หนวยงาน

ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก

 (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ การผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา

ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน 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

หนวยงาน

ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการปฏิบัติการสนับสนุนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร    ปงบประมาณ 2560 

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ          

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง 

งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. อบรมเกษตรกร 

 

17,500 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

2. แปลงตนแบบการผลติถ่ัวลสิง

หลังนา พ้ืนท่ี 3 ไร 

21,000 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

- เตรียมเมล็ดพันธุ/ไรโซเบียม                

 

- เตรียมพ้ืนท่ี                

 

- ปลูก                

 

- ดูแลรักษา                

 

- เก็บเก่ียว                

 

- รวบรวมคดับรรจุเพ่ือจําหนาย                
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แผนการปฏิบัติการสนับสนุนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร    ปงบประมาณ 2560 

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ          

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง 

งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. อบรมเกษตรกร 35 ราย 

 

17,500 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

2. แปลงตนแบบการผลติทุเรยีน 

พ้ืนท่ี 3 ไร 

30,000 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

- สัมภาษณขอมลูการผลติ                

 

- คัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรกรตนแบบ                

 

- สงมอบปจจัยการผลิต                

 

- ตรวจเยีย่มใหคําแนะนํา                
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แผนการปฏิบัติการสนับสนุนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร    ปงบประมาณ 2560 

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ          

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง 

งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. อบรมเกษตรกร 35 ราย 

 

17,500 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

2. แปลงตนแบบการผลติทุเรยีน 

พ้ืนท่ี 3 ไร 

30,000 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

- สัมภาษณขอมลูการผลติ                

 

- คัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรกรตนแบบ                

 

- สงมอบปจจัยการผลิต                

 

- ตรวจเยีย่มใหคําแนะนํา                
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แผนการปฏิบัติการสนับสนุนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร    ปงบประมาณ 2560 

อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรสีะเกษ          

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง 

งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. อบรมเกษตรกร 

 

17,500 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

2. แปลงตนแบบการผลติพริก 

พ้ืนท่ี 3 ไร 

24,000 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

- เตรียมดิน/เพาะกลา                

 

- ปลูก/ดูแลรักษา                

 

- เก็บเก่ียว                
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แผนการปฏิบัติการสนับสนุนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร    ปงบประมาณ 2560 

อําเภอศรรีัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ          

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง 

งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. อบรมเกษตรกร 35 ราย 

 

17,500 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

2. แปลงตนแบบการผลติพืช

ผสมผสาน พ้ืนท่ี 3 ไร 

24,000 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

- ปลูกพืชผักหมุนเวียน  

พ้ืนท่ี 1 งาน 

               

 

- ปลูกพืชไร 

พ้ืนท่ี 3 งาน 

               

 

- ปลูกไมผลผสมผสาน 

พ้ืนท่ี  2 ไร 

               

 

- เลี้ยงไกลูกผสมพ้ืนเมือง                
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แผนการปฏิบัติการสนับสนุนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร    ปงบประมาณ 2560 

22 อําเภอ   จังหวัดศรีสะเกษ          

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง 

งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

สงมอบเอกสารวิชาการ และ  

  ติดประกาศเตือนภยัการผลติพืช

ทุกๆ 15  วัน 

 

ไมม ี

ใชงบปกติ 

ของงานอ่ืน 

 

กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 
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แผนการปฏิบัติการสนับสนุนแปลงใหญของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2560 

นายทศพล  สุวะจันทร  หมู 7 ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรสีะเกษ          

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง 

งบประมาณ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. แปลงตนแบบการผลติทุเรยีน 

พ้ืนท่ี 5 ไร 

50,000 กวก.             ศพก.ภูสิงหฯ 

- สัมภาษณขอมลูการผลติเก็บ

ตัวอยางดิน 

               

 

- สงมอบปจจัยการผลิต                

 

- ตรวจเยีย่มใหคําแนะนํา                
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แผนการดําเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 26-30 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 26-30 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 30 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 ฐาน 1 ก.พ.- 30 ม.ีค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยอินทรีย 1 ฐาน

1 ก.พ.- 30 ม.ีค.

สนง.เกษตรอําเภอ สถานี

พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน  ( IPM )

1 ฐาน

1 ก.พ.- 30 ม.ีค.

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง  การลดตนทุน

การผลิตขาว

1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาว,  สนง.

เกษตรอําเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 1-28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัย

ขาว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ   ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

1 เม.ย.-31พ.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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศพก.เครื่อขาย ตําบลคลีกิ้ง 1 ศูนย 1 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศพก.เครื่อขาย ตําบลโจดมวง 1 ศูนย 1 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศพก.เครื่อขาย ตําบลหนองบัวดง 1 ศูนย 1 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศพก.เครื่อขาย ตําบลกุง 1 ศูนย 1 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมช 1 ศูนย 1 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย 1 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั้ง * * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /250 ครั้ง/ราย 16 สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัย

ขาว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, ชลประทาน

, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน

รัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร

1 / 30 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 30 ครั้ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ 1 / 30 ครั้ง/ราย

 3) วิชา การดูแลรักษาขาว 1 / 30 ครั้ง/ราย

 4) วิชา การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ( IPM ) 1 / 30 ครั้ง/ราย

 5) วิชา การแปรรูปขาวและผลิตภัณฑจากผลิต 1 / 30 ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 30 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 30 ครั้ง/ราย
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ระยะเวลา

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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ องคกร

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการจัดทําบัญชี 1 / 30 ครั้ง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการพัฒนาที่ดิน 1 / 30 ครั้ง/ราย กรมพัฒนาที่ดิน

 3) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 30 ครั้ง/ราย กรมชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

6.1 กรมสงเสริมการเกษตร

6.1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรู

6.1.2 ปรับปรุงแปลงเรียนรู

6.1.3 ถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียน 1 / 30 ครั้ง/ราย

6.1.4 เอกสารขอมูล ขาวสาร

6.1.5 ติดตามสถานการณศัตรูพืช

6.2 กรมวิชาการเกษตร

6.2.1 แปลงตนแบบ

6.2.2 เอกสารวิชาการ

6.2.3 โปสเตอร

6.2.4 แผนพับ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

6.3 กรมการขาว

6.3.1 การพัฒนาฐานเรียนรูดานขาว

6.3.2 การสรางเครือขายเกษตรผูนําใน ศพก.

6.4 กรมสงเสริมสหกรณ

6.4.1 สนับสนุนวิทยากรถายทอดความรู

6.4.2 สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมกลุมในพื้นที่ 

ศพก.

6.4.3 สนับสนุนสื่อการเรียนรูดานสหกรณประจํา ศพก.

6.4.4 การติดตามประเมิณผลกิจกรรมและรายงาน

6.5 กรมพัฒนาที่ดิน

6.5.1 จัดทําจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน

6.5.2 ถายทอดและพัฒนาความรูดานการพัฒนาที่ดิน

6.5.3 ปรับปรุงฐานความรู

6.6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

6.6.1 การสรางฐานเรียนรูสหกรณ

6.6.2 การสนับสนุนการใหบริการ

6.7 กรมปศุสัตว

6.7.1 พัฒนาความพรอม ศพก.

6.7.2 พัมนาศักยภาพของเจาของ ศพก.

6.7.3 สนับสนุนดานการพัมนาอาชีพดานปศุสัตว
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

6.8 กรมประมง

6.8.1 พัฒนา ศพก.

6.8.2 จัดกิจกรรม Field Day 16

6.8.3 ถายทอดความรูสูเกษตรกร

6.8.4 แปลงเรียนรู

6.8.5 แปลงเครือขาย

6.8.6 บริหารจัดการศูนย

6.8.7 ตามนโยบาย SC

6.9 กรมชลประทาน

6.9.1 จัดทําขอมูลประจํา ศพก.

6.9.2 ถายทอดความรูตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู

6.9.3 บริการขอมูลขาวสารและวิชาการ

6.10 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

6.10.1 เอกสารใหความรูดานการปฏิบัติการฝนหลวง

6.11 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6.11.1 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอาสาเพื่อเปน

วิทยากรอาสา

6.11.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ......วังหิน........จังหวัด......ศรีสะเกษ.. ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การทําปุยหมัก/น้ํา

หมักชีวภาพ....

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การเลี้ยงไกพื้นเมือง...... 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การเลี้ยงปลาในนาขาว 1 ฐาน สนง.ประมงอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตและใชสารชีว

ภัณฑเพื่อกําจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.59- 31 ม.ีค.60

25 พ.ย.59- 31 ม.ีค.60

25 พ.ย.59- 31 ม.ีค.60

25 พ.ย.59- 31 ม.ีค.60
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ..การลด

ตนทุนการผลิตขาว......

1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาว,  

สนง.เกษตร

อําเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

,ศูนยวิจัยขาว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานหนองนารี 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน (นาแปลงใหญ) 1 ศูนย ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลบุสูง 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 5 ครั้ง * * * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

25 พ.ย.59- 31 ม.ีค.60

25 พ.ย.59- 31 ม.ีค.60

25 พ.ย.59- 31 ม.ีค.60

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 ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *15 สนง.เกษตรอําเภอ

,ศูนยวิจัยขาว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน,

 ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

2 ครั้ง มหาวิทยาลัย.........

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง สนง.เกษตร

จังหวัด, สนง.

เกษตรอําเภอ,

ประมง,ปศุสัตว

,พัฒนาที่ดิน 

และหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตร

อําเภอและ

หนวยงานภาคี

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตร

อําเภอและ

หนวยงานภาคี
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4) วิชา การผลิตและการใชสารชีวินทรีย 1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

สนง.เกษตรอําเภอ

และหนวยงานภาคี
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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 หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอยางชุมนอย   จังหวัดศรีสะเกษ   ประจําปงบประมาณ 2560 ( แกไข 1 )

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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *9-15 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *9-16 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การเพาะเมล็ดพันธุและ

การจัดการเมล็ดพันธุพริก

1 ฐาน

10 ก.พ.- 10 ม.ีค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การดูแลรักษาพริก.... 1 ฐาน 10 ก.พ.- 10 ม.ีค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน  ( IPM )

1 ฐาน

10 ก.พ.- 10 ม.ีค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ...การแปรรูปพริกและ

ผลิตภัณฑจากผลิต...

1 ฐาน

10 ก.พ.- 10 ม.ีค.

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ..การลด

ตนทุนการผลิตขาว......

1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาว,  สนง.

เกษตรอําเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัย

ขาว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน....................... 1 ศูนย 20 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน........................ 1 ศูนย 20 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *15 สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัย

ขาว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, ชลประทาน

, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

2 ครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแกน

,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชา การเพาะเมล็ดพันธุและการจัดการเมล็ด

พันธุพริก

1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชา การดูแลรักษาพริก 1 / 50 ครั้ง/ราย
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ระยะเวลา

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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4) วิชา การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ( IPM ) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 5) วิชา การแปรรูปพริกและผลิตภัณฑจากผลิต 1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการจัดทําบัญชี 1 / 50 ครั้ง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการพัฒนาที่ดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย กรมพัฒนาที่ดิน

 3) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย กรมชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

6.1 กรมสงเสริมการเกษตร

6.1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรู

6.1.2 ปรับปรุงแปลงเรียนรู

6.1.3 ถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียน  1/50 ครั้ง/ราย

6.1.4 เอกสารขอมูล ขาวสาร
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

6.1.5 ติดตามสถานการณศัตรูพืช

6.2 กรมวิชาการเกษตร

6.2.1 แปลงตนแบบ

6.2.2 เอกสารวิชาการ

6.2.3 โปสเตอร

6.2.4 แผนพับ

6.3 กรมการขาว

6.3.1 การพัฒนาฐานเรียนรูดานขาว

6.3.2 การสรางเครือขายเกษตรผูนําใน ศพก.

6.4 กรมสงเสริมสหกรณ

6.4.1 สนับสนุนวิทยากรถายทอดความรู

6.4.2 สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมกลุมใน

พื้นที่ ศพก.

6.4.3 สนับสนุนสื่อการเรียนรูดานสหกรณประจํา 

ศพก.

6.4.4 การติดตามประเมิณผลกิจกรรมและรายงาน

6.5 กรมพัฒนาที่ดิน

6.5.1 จัดทําจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

6.5.2 ถายทอดและพัฒนาความรูดานการพัฒนา

ที่ดิน

6.5.3 ปรับปรุงฐานความรู

6.6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

6.6.1 การสรางฐานเรียนรูสหกรณ

6.6.2 การสนับสนุนการใหบริการ

6.7 กรมปศุสัตว

6.7.1 พัฒนาความพรอม ศพก.

6.7.2 พัมนาศักยภาพของเจาของ ศพก.

6.7.3 สนับสนุนดานการพัมนาอาชีพดานปศุสัตว

6.8 กรมประมง

6.8.1 พัฒนา ศพก.

6.8.2 จัดกิจกรรม Field Day *15

6.8.3 ถายทอดความรูสูเกษตรกร

6.8.4 แปลงเรียนรู

6.8.5 แปลงเครือขาย

6.8.6 บริหารจัดการศูนย

6.8.7 ตามนโยบาย SC

6.9 กรมชลประทาน

6.9.1 จัดทําขอมูลประจํา ศพก.
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

6.9.2 ถายทอดความรูตามหลักสูตรและแผนการ

เรียนรู

6.9.3 บริการขอมูลขาวสารและวิชาการ

6.10 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

6.10.1 เอกสารใหความรูดานการปฏิบัติการฝน

หลวง

6.11 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6.11.1 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอาสาเพื่อ

เปนวิทยากรอาสา

6.11.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *17-21 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *25-28 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 20 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การทําปุยหมัก.... 1 ฐาน 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การเลี้ยงหมูหลุม....... 1 ฐาน 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การเลี้ยงปลาน้ําจืด 1 ฐาน 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตและใชสารชีว

ภัณฑเพื่อกําจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน

20 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ..การลด

ตนทุนการผลิตขาว......

1 เรื่อง ศูนยวิจัยขาว,  สนง.เกษตร

อําเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

20 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว

, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน....................... 1 ศูนย 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน........................ 1 ศูนย 20 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *10 สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว

, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว, ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

2 ครั้ง มหาวิทยาลัย.........
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย

 4) วิชา การปรับปรุงบํารุงดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.สลากกินแบงรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน   
               25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ดินและปุย 1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ไรนาสวนผสม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการลด

ตนทุนการผลิตขาว

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง ศพก.

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 ม.ค.- 25 ก.พ.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม หนวยปริมาณ
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน....................... 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเมล็ดพันธุขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน........................ 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * * สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนย

เมล็ดพันธุขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ

สัตว,สนง.ตรวจบัญชี

สหกรณ,ศูนยวิจัยพืชสวน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก

 (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัด

ศัตรพืช

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัด
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ การผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา

ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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หนวยงานที่

 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 รวมดําเนินการ

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย ศพก.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน ศพก.

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง กสก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู 1

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การจัดการดินและปุย 1 ฐาน 1 พัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง ดานขาว 1 ฐาน 1 กรมการขาว

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน 1 ประมง/ชลประทาน

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การเลี้ยงเปดไข 1 ฐาน 1 กสก./กรมการขาว

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรูเรื่องการปลูกหนอไมฝรั่ง เรื่อง 1

2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 1

2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

 - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย กสก.

 - ศูนยจัดการศัตรูพืช 1 ศูนย กสก.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั้ง ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ 6 ครั้ง ศพก.

 3.3 การรายงานความกาวหนา 1 ครั้ง ศพก.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง ศพก.

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

แผนการดําเนินงานของ  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ  2560
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หนวยงานที่

 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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 6 ครั้ง ศพก.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 6 ครั้ง ศพก.

 4.3 Field Day ครั้ง/ราย กสก.

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา ครั้ง

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ...................................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.......................

  4.5.3 ฝกงานของ..................................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5.การอบรมเกษตร

 5.1 การอบรมเกษตรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร ครั้ง/ราย

  5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก.

(ระบุวิชา) การทําปุยอินทรียคุณภาพสูง 4/400 ครั้ง/ราย 1

   5.1.2 หลักสูตรบังคับ ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม/เศรษฐกิจพอเพียง  2/200 ครั้ง/ราย 1 กรมสงเสริมสหกรณ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ กรมการขาว
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หนวยงานที่

 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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 4/400 ครั้ง/ราย กรมพัฒนาที่ดิน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1) 2/80 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆ อยางไมเปนทางการ 10/100 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัดชื่อกิจกรรมปรับปรุงบอเลี้ยงปลา

6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรมขยายไฟฟาเขาศูนย

6.3 ระบุแหลงงบประมาณ
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ..........กันทรลักษ...........จังหวัด......ศรีสะเกษ....... ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย หนวยงานกระทรง

เกษตรและสหกรณ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน
สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 ปรับปรุงศาลาเรียนรู 1 หลัง สนง.ฉลากกินแบงรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..ดินและปุย.... 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง..การลดตนทุนการผลิต... 1 ฐาน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง..โรคและแมลงศัตรูทุเรียน 1 ฐาน ศูนยวิจัยพืชสวน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การเก็บเกี่ยวผลผลิต.. 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ..การลด

ตนทุนการผลิต......

1 เรื่อง
สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง ศพก.

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานโนนมีชัย 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบาโนนเปอย 1 ศูนย
สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานหนองขวาง 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรไมผลตําบลภูเงิน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย หนวยงานกระทรง

เกษตรและสหกรณ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

2 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก

 (ระบุวิชา))

1) วิชา การทําและใชน้ําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การทําและใชสารชีวินซีปองกําจัดโรค

แมลง

1 / 50 ครั้ง/ราย
สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรจังหวัด
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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 หนวย

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาการผลิตปุยอินทรีย 1 / 50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 2) วิชาการปลูกกลวยเพื่อการคา 1 / 50 ครั้ง/ราย ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

บุรีรัมย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

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

67

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการดําเนินงานของ 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ   ไพรบึง   จังหวัด  ศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 2560 

 

กิจกรรม 

 

ปริมาณ 

 

หนวย 

ระยะเวลา หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ 

 

ต.ค   

๕๙ 

พ.ย.     

๕๙ 

ธ.ค. 

๕๙. 

ม.ค.

๖๐ 

ก.พ.

๖๐ 

มี.ค.

๖๐ 

เม.ย.

๖๐ 

พ.ค

๖๐ 

มิ.ย

๖๐ 

ก.ค

๖๐ 

ส.ค

๖๐ 

ก.ย.

๖๐ 

1. การวิเคราะหศักยภาพ                   

   1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก.          1  ศูนย                ศพก. 

   1.2 การกําหนดเปาหมายและแผนการดาํเนินการ          ๑ แผน                ศพก. 

 ๒.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.                        

 ๒.๑ สรางศาลาเรียนรู          ๑ หลัง              

 ๒.๒ การปรับปรุงฐานเรียนรู                        

     -ฐานเรียนรู เร่ือง การผลิตขาว 

          

       ฐาน             กรมการขาว 

    -ฐานเรียนรู เร่ือง  โรคและแมลง    ๑   ฐาน             กสก./กรมการขาว 

    -ฐานเรียนรู เร่ือง การผลิตปุยอินทรีย    ๑  ฐาน             พัฒนาที่ดิน 

    -ฐานเรียนรู เร่ือง การผลิตน้าํหมักชีวภาพ    ๑  ฐาน             พัฒนาที่ดิน 

    -ฐานเรียนรู เร่ือง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา    ๑  ฐาน             กสก. 

    -ฐานเรียนรู เร่ือง การจัดการดินและปุย    ๑ ฐาน             พัฒนาที่ดิน 

    -ฐานเรียนรู เร่ือง การใชน้ําอยางรูคุณคา    ๑  ฐาน             ชลประทาน 

๒.๓ การปรับปรุงแปลงเรียนรู การผลิตขาวอินทรีย 

    

    ๑ เร่ือง             กสก/กรมการขาว/

พัฒนาที่ดิน 

๒.๔ การปรับปรุง/จัดทาํ/ขอมูลประจํา ศพก.  เร่ือง              

๒.๕ พัฒนาศูนยเครือขาย         .        . . .  

    -ศูนยจัดการดินปุยชุมชน      ๑ ศูนย             กสก. 
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กิจกรรม 

 

ปริมาณ 

 

หนวย 

ระยะเวลา หนวยงายที่รวม

ดําเนินการ 

 

ต.ค

๕๙ 

พ.ย

๕๙ 

ธ.ค

๕๙ 

ม.ค.

๖๐ 

ก.พ

๖๐ 

มี.ค

๖๐ 

เม.ย

๖๐ 

พ.ค

๖๐ 

มิ.ย

๖๐ 

ก.ค

๖๐ 

ส.ค

๖๐ 

ก.ย

๖๐ 

    -ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน    ๑     ศูนย                กสก. 

๓. การบริหารจัดการ ศพก.                      

๓.๑ ประชุมคณะกรรมการ ศพก.     ๔     คร้ัง                ศพก. 

๓.๒ การประชาสัมพันธ     ๑๒    คร้ัง             ศพก. 

๓.๓ การรายงานความกาวหนา     ๑    คร้ัง             ศพก. 

๓.๔ สรุปผลการดําเนินงาน      ๑     คร้ัง             ศพก. 

๔..การใหบริการของ ศพก. 

          

                   

๔.๑ การใหบริการขอมูลขาวสาร      คร้ัง              

๔.๒ การใหบริการดานการเกษตร      คร้ัง              

๔.๓ Field  Day ๑/๒๐๐   คร้ัง/ราย              

๔.๔ การแกปญหาและรับเร่ืองรองเรียน    คร้ัง              

๔.๕ รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ/

เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ 

               

    ๔.๕.๑ วิจัยรวมกับ...................................................                     

    ๔.๕.๒ ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ............................ 

        

                   

    ๔.๕.๓ ฝกงานของ......................................................                    

    ๔.๕.๔ อ่ืนๆ................................................... 

. 

   .        . . .  
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กิจกรรม 

 

ปริมาณ 

 

หนวย 

ระยะเวลา หนวยงายที่รวม

ดําเนินการ 

 

ต.ค.

๕๙ 

พ.ค.

๕๙ 

ธ.ค.

๕๙ 

ม.ค.

๖๐ 

ก.พ.

๖๐ 

มี.ค.

๖๐ 

เม.ย

๖๐ 

พ.ค

๖๐ 

มิ.ย.

๖๐ 

ก.ค.

๖๐ 

ส.ค.

๖๐ 

ก.ย.

๖๐ 

๔.๖ คลินิกเกษตร      คร้ัง                 

๕.การอบรมเกษตรกร                     

๕.๑ การอบรมเกษตรผูนําตามหลักสูตรและแผนการเรียนรูของ 

ศพก.ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร 

 คร้ัง/ราย                 

   ๕.๑.๑ หลักสูตร(การลดตนทนุและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรหลักของ ศพก. (ระบุวิชา) 

                     ศพก./กสก. 

      ๑.การผลิตปุยอินทรีย   ๓/๒๕ คร้ัง/ราย             ศพก./กสก. 

      ๒.การผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ   ๑/๓๐ คร้ัง/ราย             ศพก/กรมการ

ขาว 

๕.๑.๒ หลักสูตรบังคับ(ระบุวชิา) 

          

                    

    ๑.วิชาเกษตรทฤษฎีใหม/เศรษฐกิจพอเพียง  ๑/๓๐ คร้ัง/ราย              

๕.๑.๓ หลักสุตรเสริม เชน บัญชีตนทนุอาชพี การใชน้าํอยางรูคุณคา 

ระบุวิชา 

               

   ๑) การจัดทําบัญชีครัวเรือน                 กรมตรวจบัญชี

สหกรณ 

   ๒) การรวมกลุมแบบสหกรณ               กรมสงเสริม

สหกรณ 

   ๓) การแปรรูปขาวและบรรจภัุณฑ               กสก. 

   ๔) ความรูเร่ืองดิน               กรมพัฒนาที่ดิน 

   ๕) การปลูกพืชปุยสด                 กรมพัฒนาที่ดนิ/

กสก. 
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กิจกรรม ปริมาณ 

 

หนวย ระยะเวลา หนวยงายที่รวม

ดําเนินการ 

 
ต.ค.

๕๙ 

พ.ค.

๕๙ 

ธ.ค.

๕๙ 

ม.ค.

๖๐ 

ก.พ.

๖๐ 

มี.ค.

๖๐ 

เม.ย

๖๐ 

พ.ค

๖๐ 

มิ.ย.

๖๐ 

ก.ค.

๖๐ 

ส.ค.

๖๐ 

ก.ย.

๖๐ 

 ๕.๒ การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจากขอ ๕.๑)                

    ๑) การแปรรูปอาหาร(การทาํน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) ๑/๔๐ คร้ัง/ราย              

    ๕.๓ การอบรมอ่ืนๆ อยางไมเปนทางการ                

๖. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน                

๖.๑ งบพัฒนาจังหวัด ชื่อ กิจกรรม........................................                

๖.๒ งบจากทองถ่ิน ชื่อ  กิจกรรม..........................................                
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หนวยงานที่

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

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 1 ศพก.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 ศูนย 1 ศพก.

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 1 กสก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การจัดการดินและปุย 1 ฐาน 1 พัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง ดานขาว 1 ฐาน 1 กรมการขาว

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน 1 ประมง/ชลประทาน

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การจัดการศัตรูขาว 1 ฐาน 1 กสก./กรมการขาว

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การเลี้ยงไกไข 1 ฐาน 1 กรมปศุสัตว

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง ไรนาสวนผสม 1 ฐาน 1 กสก/กรมวิชาการเกษตร

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง ดานบัญชี 1 ฐาน 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู  1 เรื่อง 1

เรื่องการลดตนทุนการผลิต กสก/พัฒนาที่ดิน/กรมการขาว

2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 1

2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

 - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 1 1 กสก.

 - ศูนยจัดการศัตรูพืช 1 ศูนย 1 กสก.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

แผนการดําเนินงานของ  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ  2560
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หนวยงานที่

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

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ศพก.

 3.3 การรายงานความกาวหนา 1 ครั้ง 1 ศพก.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง 1 ศพก.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง ศพก.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง ศพก.

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 1 กสก.

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา ครั้ง

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ...................................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.......................

  4.5.3 ฝกงานของ..................................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5.การอบรมเกษตร

 5.1 การอบรมเกษตรผูนําตามหลักสูตรและ ครั้ง/ราย

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร

  5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุนและการเพิ่ม
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หนวยงานที่

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

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก.

(ระบุวิชา)

 1)วิชาถายทอดความรูตามกระบวนการ  5/50 ครั้ง/ราย 1 1 1 1 1 กสก.

โรงเรียนเกษตรกร

 2)วิชาการจัดการดินปุย  2/20 ครั้ง/ราย 1 1 กสก.

 3)วิชาการจัดการศัตรูพืช  1/30 ครั้ง/ราย 1 กสก.

   5.1.2 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา(ระบุวิชา)

 1) การรวมกลุมแบบสหกรณ  1/50 ครั้ง/ราย กรมสงเสริมสหกรณ

 2) การสรางเครือขายเกษตรกรผูนําดานขาว  1/50 ครั้ง/ราย กรมการขาว

 3) ความรูและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  1/50 ครั้ง/ราย กรมพัฒนาที่ดิน

 4) การพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว  1/50 ครั้ง/ราย กรมปศุสัตว

5) การจัดทําบัญชี  1/50 ครั้ง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ

6) การพัฒนาอาชีพดานประมง  1/50 ครั้ง/ราย กรมประมง

7) การใชน้ําอยางรูคุณคา  1/50 ครั้ง/ราย กรมชลประทาน

8) การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  1/50 ครั้ง/ราย กรมหมอนไหม

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1)

1) การแปรรูปอาหาร  1/50 ครั้ง/ราย

2) การถนอมอาหาร  1/50 ครั้ง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆ อยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
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หนวยงานที่

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

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรมม....................

6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม..............................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่องการดูแลรักษาพริก 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการควบคุมศัตรูพริก 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการใชสารชีวภัณฑในการ

ควบคุมโรคแมลงพริก

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการผลิต

พริกคุณภาพ GAP

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลโพนขา 1 ศูนย

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

18พ.ย.-30 ธค.

1ธ.ค.-30 ม.ค.

1ธ.ค.-30 ม.ค.

1ธ.ค.-30 ม.ค.

1ธ.ค-30ม.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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลน้ําคํา 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลคูซอด 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลหญาปลอง 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลหนองไผ 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลหมากเขียบ 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลหนองครก 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลโพธิ์ 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลซํา 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลทุม 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลโพนคอ 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลหนองไฮ 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลตะดอบ 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลโพนเขวา 1 ศูนย

    - ศูนยเรียนรูฯตําบลจาน 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั้ง

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.ค.

1ธ.ค-30ม.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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/150 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน, ตรวจ

บัญชีฯ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

ทุกวันที่ 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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/30 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการควบคุมศัตรูพริก  1/30 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการใชสารชีวภัณฑในการควบคุมโรค

และแมลงศัตรูพริก

 1/30 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)  1/30 ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/30 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

 1/30 ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ  1/30 ครั้ง/ราย ตรวจบัญชีฯ
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา  1/30 ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง รูจักดินเขาใจปุย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ํา 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

โครงการสงน้ําฯ มูลลาง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชเมล็ดขาวพันธุดี 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทํานาแบบประณีต 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน 26 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรจ.ศก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง               

     1.การทํานาแบบประณีต                       

       2.เกษตรทฤษฎีใหม

2 เรื่อง

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุงขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยเรียนรูแปลงตนแบบการผลิตพืชผัก    

      และไมผล

1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยเรียนรูเรื่องดินและปุย 1 ศูนย สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 2 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 4 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 24 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/300 ครั้ง/ราย *15 Single Command

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. (ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก

    1)วิชาการวิเคราะหดิน และ การใชปุยอยาง

ถูกตอง

 1/50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

    2)วิชาการจัดการทรัพยากรน้ําในไรนา  1/50 ครั้ง/ราย โครงการสงน้ําฯ มูลลาง

    3)วิชาการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  1/50 ครั้ง/ราย ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

    4)วิชาการทํานาแบบประณีต และ       ภูมิ

ปญญาในการทํานาของคนอีสาน

 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

    5)วิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรจ.ศก.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  2/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด

 6.2 งบจากทองถิ่น
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.สลากกินแบงรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน   
               25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ดินและปุย 1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ประมง 1 ฐาน ศูนยเกษตรภูสิงหฯ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว 1 ฐาน ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ปศุสัตว 1 ฐาน ศูนยเกษตรภูสิงหฯ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ไรนาสวนผสม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการลด

ตนทุนการผลิตขาว

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง ศพก.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนโคกตาล 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยขาวชุมชนบานโคกตาล 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนโคกตาล 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 ม.ค.- 25 ก.พ.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม หนวยปริมาณ

85

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

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * * สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนย

เมล็ดพันธุขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว,สนง.ตรวจ

บัญชีสหกรณ,ศูนยวิจัย

พืชสวน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง
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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

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

 4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัด

ศัตรูพืช

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัด

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ การผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา

ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด 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

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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หนวยงานที่

 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 รวมดําเนินการ

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 1 ศพก.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 ศูนย 1 ศพก.

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 1 กสก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การจัดการดินและปุย 1 ฐาน 1 พัฒนาที่ดิน

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง ดานขาว 1 ฐาน 1 กรมการขาว

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน 1 ชลประทาน/กรมฝนหลวง

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน 1 กสก./กรมการขาว

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง ปศุสัตว 1 ฐาน 1 กรมปศุสัตว

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง ประมง 1 ฐาน 1 กรมประมง

   - ฐานเรียนรู  เรื่อง ดานบัญชีครัวเรือน 1 ฐาน 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู  1 เรื่อง 1

เรื่องการลดตนทุนการผลิต กสก/พัฒนาที่ดิน/กรมการขาว

2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 1

2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

 - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 1 1 กสก.

 - ศูนยจัดการศัตรูพืช 1 ศูนย 1 กสก.

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

แผนการดําเนินงานของ  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หนวยงานที่

 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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ศพก.

 3.3 การรายงานความกาวหนา 1 ครั้ง 1 ศพก.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง 1 ศพก.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง ศพก.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง ศพก.

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 1 กสก.

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา ครั้ง

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ...................................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.......................

  4.5.3 ฝกงานของ..................................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5.การอบรมเกษตร

 5.1 การอบรมเกษตรผูนําตามหลักสูตรและ ครั้ง/ราย

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร
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หนวยงานที่

 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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

  5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก.

(ระบุวิชา)

 1)วิชาถายทอดความรูตามกระบวนการ  5/50 ครั้ง/ราย 1 1 1 1 1 กสก.

โรงเรียนเกษตรกร

 2)วิชาการจัดการดินปุย  2/20 ครั้ง/ราย 1 1 กสก.

 3)วิชาการจัดการศัตรูพืช  1/30 ครั้ง/ราย 1 กสก.

   5.1.2 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา(ระบุวิชา)

 1) การรวมกลุมแบบสหกรณ  1/50 ครั้ง/ราย กรมสงเสริมสหกรณ

 2) การสรางเครือขายเกษตรกรผูนําดานขาว  1/50 ครั้ง/ราย กรมการขาว

 3) ความรูและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  1/50 ครั้ง/ราย กรมพัฒนาที่ดิน

 4) การพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว  1/50 ครั้ง/ราย กรมปศุสัตว

5) การจัดทําบัญชี  1/50 ครั้ง/ราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ

6) การพัฒนาอาชีพดานประมง  1/50 ครั้ง/ราย กรมประมง

7) การใชน้ําอยางรูคุณคา  1/50 ครั้ง/ราย กรมชลประทาน

8) การแปรรูปขาว และพัฒนาบรรจุภัณฑ  1/50 ครั้ง/ราย กรมสงเสริมสหกรณ
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หนวยงานที่

 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 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1)

1) การแปรรูปอาหาร  1/50 ครั้ง/ราย

2) การถนอมอาหาร  1/50 ครั้ง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆ อยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรมม....................

6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม..............................
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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

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง บัญชีครัวเรือนบัญชีฟารม 1 ฐาน ตรวจบัญชี

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ไมผล 1 ฐาน ศวส.ศรีสะเกษ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง สัตวน้ํา ฐาน ประมง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตดาน

พืช

ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ไมผล เรื่อง สนง.กษอ.

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง สนง.กษอ.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย ศจช. 2 ศูนย สนง.กษอ.

    - ศูนย ศดปช 1 ศูนย สนง.กษอ.

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2560
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

    - ศูนย ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 3 ศูนย สนง.กษอ.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 12 ครั้ง สนง.กษอ.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง สนง.กษอ.

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

0 ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ.......................................... 0

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ................. 0

  4.5.3 ฝกงานของ .......................................... 0

  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... 0

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง SC.
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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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชา การผลิตสัตวน้ํา  1/63 ครั้ง/ราย ประมง

 2) วิชา การผลิตไมผล  1/63 ครั้ง/ราย ศวส.ศรีสะเกษ

 3) วิชา การลดตนทุนการผลิตดานพืช  1/63 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/63 ครั้ง/ราย สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคา 1/200 ครั้ง/ราย ชป.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 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 หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

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

96

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ....กันทรารมย.......จังหวัด...ศรีสะเกษ....... ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตขาว

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/กรมการขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการดินและปุย 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ปรัชญญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/ตรวจบัญชีสหกรณ/ประมงอําเภอ/ปศุสัตวอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/กรมสงเสริมสหกรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคาฯ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ/กรมชลประทาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตขาว

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ/สถานีพัฒนาที่ดิน/กรมการขาว

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ/สถานีพัฒนาที่ดิน/กรมการขาว/ประมง/ปศุสัตว

กิจกรรม หนวยปริมาณ
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลผักแพว 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลจาน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยดินปุยชุมชนตําบลผักแพว 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั้ง * * * * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย * สนง.เกษตรอําเภอ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 ฝกอบรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรี

สะเกษ

500 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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดินและการเตรียมการกอน

การเพาะปลูก

1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการทําปุยหมักคูณภาพสูง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนการผลิต 1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา................................... ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา

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

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย *1-5 สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน *5-10

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.สลากกินแบงรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน   

               25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ดินและปุย 1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําการเกษตรอยางยั้ง

ยืน

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการลด

ตนทุนการผลิตขาว

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง ศพก.

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 ม.ค.- 25 ก.พ.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม หนวยปริมาณ
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเสียว 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

    - ศูนยขาวชุมชนหนองบัว หมู 5 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนหนองกอง 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * * สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว

,สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ,ศูนยวิจัยพืช

สวน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

ครั้ง องคกรภาคีรตางๆ

  4.5.1 วิจัยรวมกับศูนยเมล็ดพันธุขาวสุรินทร ครั้ง   4.5.1 ศูนยเมล็ดพันธุขาว

สรินทร
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก./ศดปช.

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก./ศดปช.

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก./ศดปช.

 4) วิชา การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัด

ั ื

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัด/ศดปช.
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ การผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา

ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย ศพก./กษ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน ศพก./กษ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง ศพก./กษ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ดินและปุย 1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ขาว 1 ฐาน กรมขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชประโยชนจากพื้นที่ 1 ฐาน ศพก.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เครื่องจักรกลการเกษตร 1 ฐาน ศพก./คูโบตา

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง หมอน 2 เรื่อง ศูนยหมอนไหม/ประมง

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง ศกพ.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย เรียนรูชุมชนพลักเกษตรสรางสุข 1 ศูนย ศพก./คูโบตา

    - ศูนย จัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย ศพก./กษ

    - ศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย ศพก./พด.

กิจกรรม หนวยปริมาณ
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอหวยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ   ประจําปงบประมาณ 2560

แผนการดําเนินงานของ  
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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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนย ผลิตขาวอินทรีย 1 ศูนย ศพก.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั้ง ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ 6 ครั้ง ศพก.

 3.3 การรายงานความกาวหนา 1 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง ศพก.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง ศพก.

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

3 ครั้ง ศพก./พด./มทส./กษ.

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง ศพก./กษ
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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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

5/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

5/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชาผลิตปุยหมักคุณภาพสูง 5/50 ครั้ง/ราย พด.

 2) วิชาการแปรรูป เพิ่มมูลคา 5/50 ครั้ง/ราย มทส./กษ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 5/50 ครั้ง/ราย ศพก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพการเกษตร 5/50 ครั้ง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางคุณรูคา 5/50 ครั้ง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 50 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 200 ราย
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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 หนวยปริมาณ

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรมงบตรวจ

รับรองแปลง

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ศูนยถายทอด

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) คูโปตา          ชื่อ

กิจกรรม  การปลูกพืชผักอายสั้น
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