
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ.....นากลาง.........จงัหวดั...หนองบัวล าภ.ู... ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

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

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

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

    - ศูนยข์า้วชมุชน ต.เกา่กลอย... 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วจิัยข้าว

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

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง,
 ปศุสัตว์, ชลประทาน
, .....

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัย.........

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

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

คร้ัง/ราย

3

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน กรมส่งเสริมการเกษตร

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง กองสลาก
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตขยายไส้เดือนฝอย 1 ฐาน กรมวชิาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงปลาดุกใน
กระชังบก

1 ฐาน กรมประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงไส้เดือนดิน 1 ฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองผักสมุนไพร 1 เร่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมขน 1 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    - ศูนย ์ดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    - ศูนย ์ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืชุมชน (ศูนยถ์ัว่
ลิสง)

1 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    - ศูนย ์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 2 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

3. การบริหารจดัการ ศพก.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.นาวัง...............จังหวัด..หนองบวัล าภู..... ประจ าปงีบประมาณ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 4 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 24 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 24 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 คร้ัง/ราย
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับกรมวิชาการ
เกษตร

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3./50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการปลูกพชืผักปลอดภยัจากสารพษิ 1./50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการลดต้นทนุการผลิตข้าว 1./50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1./50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1./50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชืต้นทนุอาชีพ 1./50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาองค์กรเกษตรกร 1./50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 30 ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 30 ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

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

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม จดัท าตลาด
เกษตรกร อบต.วังทอง
 6.3 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงัหวัด          
ชือ่กิจกรรม ปรับปรุงหอ้งฝึกอบรม
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แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน กรมส่งเสริมการเกษตร

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง กองสลาก
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตข้าว 1 ฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปลูกมะนาวในบอ่
ซีเมนต์

1 ฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงไก่ไข่ 1 ฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองผักสวนครัว 1 เร่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชุมขน 1 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    - ศูนย ์ดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    - ศูนย ์เกษตรอินทรีย์ 1 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.โนนสัง  จังหวัดหนองบวัล าภ ู  ประจ าปงีบประมาณ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 4 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 6 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 คร้ัง/ราย
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

0 คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับกรมวิชาการ
เกษตร

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 0 คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

3./50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการลดต้นทนุการผลิตข้าว 1./50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการการเล้ียงไก่ไข่ 1./50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1./50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1./50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1./50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาองค์กรเกษตรกร 1./50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 30 ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ 30 ราย

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

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน ศูนย์วจิัยข้าวอุดรธานี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานพีัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองเล้ียงปลาแบบผสมผสาน 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงสัตว์ปีก 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรผสมผสาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองป่าเศรษฐกจิ 1 เร่ือง ศูนย์ปา่ไม้จังหวดั

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ศูนย ์ธนาคารเมล็ดพันธุ์ 1 ศูนย์ ศูนย์วจิัยข้าวอุดรธานี

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.เมืองหนองบัวล าภ.ู....จังหวดั..หนองบัวล าภ.ู.... ประจ าปีงบประมาณ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 4 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก. ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 4 คร้ัง/เดือน ศพก
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 24 คร้ัง ศพก
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงาน
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 3 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบักรมวิชาการเกษตร
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบักรมวิชาการ
เกษตร

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

3./50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP ขา้ว 4./60 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัข้าว/สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดิน 1./200 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1./200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1./200 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบญัชี
,สน.สหกรณืจังหวดั

 1) วิชาบัญชืต้นทุนอาชีพ 1./200 คร้ัง/ราย สน.ตรวจบัญชีฯ
 2) วิชาองค์กรเกษตรกร
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม จดัท าตลาด
เกษตรกร อบต.วังทอง

 6.3 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงัหวัด          
ชื่อกจิกรรม ปรับปรุงห้องฝึกอบรม
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ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60

1. การวิเคราะห์ศกัยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศนูย์ 1ศนูย์ ทุกหน่วยงานในกษ.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 1แผน ทุกหน่วยงานในกษ.

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 1หลงั กษจ.นภ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 ฐาน 1ฐาน ศวข.อด.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน 1ฐาน กษจ.นภ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ 1 ฐาน 1ฐาน พด.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน 1ฐาน พด.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกมะนาวในวง 1 ฐาน 1ฐาน กษจ.นภ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เล้ียงปลาดุกและกบใน 1 ฐาน 1ฐาน ประมง
                                    กระชงับก
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 1 แปลง
        เร่ือง การปลูกพืชหลงันา 1แปลง สวพ.3ขก.
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 1เร่ือง กษจ.นภ. พด.
 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์
    - ศนูยเ์รียนรู้ฯ ต.หนองบวัใต้ 1 ศนูย์ 1ศนูย์ กษจ.นภ.
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง กษจ.นภ.
 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 4 คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง ทุกหน่วยงานในกษ.

หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ
ระยะเวลา

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอศรีบุญเรือง      จงัหวดัหนองบัวล าภู       ประจ าปีงบประมาณ 2560

กจิกรรม
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ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60
หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ
ระยะเวลา

กจิกรรม

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 4 คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง กษจ.นภ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 2 คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง กษจ.นภ.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง ทุกหน่วยงานในกษ.

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง ทุกหน่วยงานในกษ.

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 1คร้ัง ทุกหน่วยงานในกษ.

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง ทุกหน่วยงานในกษ.

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา คร้ัง
  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60
หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ
ระยะเวลา

กจิกรรม

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทนุ และเพ่ิม
 1) วิชาการผลิตสารชีวภณัฑ์ 0.04 คร้ัง/ราย 50ราย 50ราย กษจ.นภ.
 2) วิชาการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ 0.04 คร้ัง/ราย 50ราย 50ราย กษจ.นภ. พด.
 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 0.02 คร้ัง/ราย 50ราย ทุกหน่วยงานในกษ.

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น
 1) วิชาการบญัชีตน้ทุนอาชีพ 0.02 คร้ัง/ราย 100ราย 100ราย ตรวจบญัชีฯ
 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 0.02 คร้ัง/ราย 50ราย กษจ.นภ.
5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ 10 ราย 10ราย 10ราย 10ราย
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม
 6.3 สวพ.3  ช่ือกิจกรรม การปลูกพืชหลงันา 1 แปลง สวพ.3ขก.
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบวัล าภปูระจ าปงีบประมาณ 2560

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

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หน่วยงานในกระทรวงเกษตร ฯ
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง เกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา

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

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

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

คร้ัง/ราย

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

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

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

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