
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกุดจับ..จังหวัดอุดรธานี.. ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ (ต่อเติม/ปรับปรุง) 1 หลัง ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินปุ๋ย(การท า
ปุ๋ยอินทรีย ์การวเิคราะห์ดิน

1 ฐาน กสก./พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพชื (การ
ผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า/เชื้อราบิว
เวอร์เรีย)

1 ฐาน กสก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบ่อ/การ
เล้ียงปลาในบ่อพลาสติก

1 ฐาน กสก./ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปศุสัตว์/สุขาภิบาลสัตว์ 1 ฐาน กสก./ปศุสัตว์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน กสก.
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิต/การเพิ่มผลผลิต

1 เร่ือง กสก.

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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ กสก./พด.
    - ศูนย ์ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ กสก.
    - ศูนย ์ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ กสก./ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์
    - ศูนย ์ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ศูนย์ กสก.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day  1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว,์ ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - 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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

 - คร้ัง

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

 5/25 คร้ัง/ราย ศพก.ศจช.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
 (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน  1/200 คร้ัง/ราย กสก./พด.
 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1/200 คร้ัง/ราย กสก./ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์
 3) วชิา การท าและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  1/200 คร้ัง/ราย กสก./พด.
4) วชิา การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  1/200 คร้ัง/ราย กสก.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/200 คร้ัง/ราย กสก.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา บัญชีต้นทุนอาชีพ  1/100 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
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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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2) วชิา. การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/200 คร้ัง/ราย ชป.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 320 ราย ธกส.
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 500 ราย ศพก./สนง.กษอ.

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

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม โครงการ
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่
สากล ปี 2560 จังหวดัอุดรธานี

สนง.เกษตรอ าเภอ

6.1 งบพฒันาจังหวดั โครงการพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด หลักสูตร การเพิ่ม
ผลผลิตมันส าปะหลัง

 1/80 คร้ัง/ราย 15 ธค.59

ศูนยส่์งเสริมและ
พฒันาอาชีพ
เกษตรกรจังหวดั
อุดรธานี

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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1

แผนการดําเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อําเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี   ประจําปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์
 1.2 กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักปลอดภัย 1 ฐาน

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักปลอดภัย 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลา 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทําปุ๋ยหมัก 1 ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เรื่อง

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ข้อมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์
    - ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์
    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์
    - ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1 ศูนย์
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2

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 หน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง � � �

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั้ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั้ง
 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั้ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั้ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย �

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ครั้ง
 4.5 ร่วมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั้ง ม.ราชภัฎอุดรธานี

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ  ศวพ.อุดรธานี 1 ครั้ง
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ 1/5 ครั้ง
  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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นําตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการปรับปรุงบํารุงดิน 1/50 ครั้ง/ราย
 2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 1/50 ครั้ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั้ง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั้ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 
เกษตรครบวงจร 1/60 ราย

5.3 การอบรมอื่นๆ อย่างไม่เป็นทางการ     
พืชฤดูแล้ง 1/50 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 200/3,000 ราย/ไร่
       - สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 200/3,000 ราย/ไร่
 6.2 งบจากท้องถิ่น   อบต.เสอเพลอ 200/3,000 ราย/ไร่
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)  บริษัทคูโบต้า 2 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

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

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

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ ศพก. 1 หลัง คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 8 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุง
บ ารุงดิน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ 
สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง
บ ารุงดินและลดต้นทุนการผลิต

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ 
สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การส ารวจระบบนิเวศแปลงข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/ศูนย์
เมล็ดพนัธุข์้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงกบในกระชัง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.
ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงแพะ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.
ปศุสัตว์อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่บนบ่อปลา 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.
ปศุสัตว์อ าเภอ/สนง.

ประมงอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 3 แปลง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค. 59

1 พ.ค.- 30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60

1 พ.ย. 59 - 30 ก.ย. 60

1 ม.ค. - 30 ก.ย. 60

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอกู่แก้ว   จงัหวัดอุดรธานี  ประจ าปงีบประมาณ 2560
แผนการด าเนินงานของ  

1 พ.ค.- 30 ก.ย. 60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

1 เม.ย.59 - 31 ม.ีค. 60

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60

1 ต.ค.59 - 31 ม.ีค. 60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

9

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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุง
บ ารุงดิน

1 แปลง สนง.เกษตรอ าเภอ/ 
สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การไถกลบตอซังข้าว เพื่อปรับปรุง
บ ารุงดิน

1 แปลง สนง.เกษตรอ าเภอ/ 
สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ดพันธุข์้าวไว้ใช้ใน
ครัวเรือน

1 แปลง สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศูนย์
เมล็ดพนัธ์ข้าว

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เรือ่ง

    - ข้อมูลเครือข่าย ศพก. อ าเภอกู่แก้ว 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ข้อมูลท าเนียบคณะกรรมการ ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ข้อมูลแผนที่ Zoning พืช ระดับอ าเภอ 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร อ าเภอ 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ข้อมูลองค์ความรู้ เร่ือง ข้าว 1 เร่ือง ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์ 13 ศูนย์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลค้อใหญ,่ ต าบลคอน
สาย

2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/ สนง.
เกษตรจังหวัด

จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(IPM) แก่สมาชิก

60 ราย 16

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลค้อใหญ,่  ต าบลโนน
ทองอินทร์

2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/ 
สถานีพฒันาทีดิ่น

1 เม.ย.59 - 31 ม.ีค. 60

1 เม.ย.59 - 31 ม.ีค. 60

1 พ.ค.- 30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 20/2 ราย/คร้ัง 17 21
    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลค้อใหญ,่ ต าบลบ้านจีต, ต าบล
คอนสาย, ต าบลโนนทองอินทร์

4 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/ ศูนย์
เมล็ดพนัธ์ข้าว

    - ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ต าบลค้อใหญ,่ ต าบลบ้านจีต, 
ต าบลคอนสาย, ต าบลโนนทองอินทร์

4 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/ ธกส.
อ าเภอกูแ่ก้ว

    - ศูนย์โครงการปิดทองหลังพระต าบลค้อใหญ่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/  ทีท่ า
การปกครองอ าเภอ/ 

อบต.ค้อใหญ่

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง 18 20 8 * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง กสก./พด./ปศ./ปม.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง กสก./พด./ปศ./ปม.

 4.3 การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) 1 /200 คร้ัง/ราย 12 สนง.เกษตรอ าเภอ/ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าว/ สถานี

พัฒนาทีดิ่น/ ประมง/ ปศุ
สัตว/์ ชลประทาน/กศน./

ธกส. / อบต.

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง กสก./พด./ปศ./ปม.

3. การบริหารจัดการ ศพก.

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60

4. การให้บริการของ ศพก.

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 59- 30 ก.ย. 60

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

4 ครัง้

  - ฝึกงาน/ศึกษาดูงาน ของนักเรียน 4 คร้ัง กศน.อ าเภอ/โรงเรียนบา้น
ค้อดอนแคน/โรงเรียนกูแ่กว้

วิทยา

 4.6 คลินิกเกษตร/ จังหวัดเคล่ือนที่ 1 คร้ัง 21 กสก./พด./ปศ./ปม.

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

1 / 50 ครัง้/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก 15 วิชา
 1) วิชา การเตรียมดินดี 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 3) วิชา การผลิตและการใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 4) วิชา การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 5) วิชา การเล้ียงกบในกระชัง 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 6) วิชา การเล้ียงแพะ 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 7) วิชา การเล้ียงไก่ไข่บนบ่อปลา 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 8) วิชา การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 9) วิชา การปลูกมันส าปะหลัง 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 10) วิชา การปลูกอ้อยโรงงาน 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 11) วิชา การปลูกข้าวนาปี 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 12) วิชา การส ารวจระบบนิเวศในนนาข้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 13) วิชา การผลิตเมล็ดพันธุข์้าวไว้ใช้ในครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 14) วิชา การไถกลบตอซังข้าว 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 15) วิชา การปลูกพืชปุ๋ยสด 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

5. การอบรมเกษตรกร
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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
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 2 วิชา
 1) วิชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 2) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

5.1.3 หลักสูตรเสริม 3 วิชา
 1) วิชา การปลูกพืชหลังนา 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 2) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

 3) วิชา การจัดท าบัญชีครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย เกษตรกรต้นแบบ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 100 ราย ธกส.

5.3 การอบรมอื่นๆ อย่างไม่เป็นทางการ 100 ราย ธกส.

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................
 6.3 บริษัท คูโบต้าเอเชีย บ้านดุง จ ากัด       กิจกรรม 
การจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวข้าว ปี 2559
 อ าเภอกู่แก้ว

200 ราย 10 สนง.เกษตรอ าเภอ/  ทีท่ า
การปกครองอ าเภอ/ 

อบต.ค้อใหญ่/ศูนย์เมล็ด
พนัธุข์้าว/สถานีพฒันา
ทีดิ่น/ปศุสัตว์อ าเภอ/
กศน./มทบ.24/สถานี

ต ารวจภธูรกูแ่ก้ว

6. การสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอไชยวาน  จังหวดัอุดรธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงสัตว์ปีก 1 ฐาน สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเพิ่มผลผลิตขา้ว 1 ฐาน สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงปลา 1 ฐาน สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการอนุรักษ์ดินและน้ า 1 ฐาน สนง.กษอ.
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศตรูพืชชุมชน ต.โพนสูง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.โพนสูง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 1 คร้ัง สนง.กษอ.
 4.3 Field Day 1 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 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)

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/80 คร้ัง/ราย ชลประทาน อด.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการวิเคราะห์ผลตอบแทนการผลิต 2/80 คร้ัง/ราย ธกส.ไชยวาน
 2) วิชาการท าเกษตรผสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย ปฏิรูปที่ดิน อด.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรมส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตขา้วหอมมะลิสู่สากล ปี 
2560

3/50 คร้ัง/ราย

สนง.กษอ.
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรมการแปรรูป
ขา้วสารบรรจภุัณฑ์แกก่ลุ่มวิสาหกจิชุมชน

1/50 คร้ัง/ราย

เทศบาล ต.โพนสูง

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทุ่งฝน     จังหวัดอุดรธานี     ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1 ต.ค. -15 พ.ย. สนง.กษอ.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 16-30 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 1-31

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปลูกพืช 4 ฐาน         1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ีค. 60 สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ 1 ฐาน 1-31 สนง.ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ประมง 1 ฐาน 1-31 สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดินปุ๋ย 1 ฐาน 1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60 สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 เร่ือง         1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ีค. 60 สนง.กษอ.,ประมง,

ปศุสัตว์, สถานีพฒันา

ที่ดิน, ศูนยว์จิยัข้าว

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.นาทม 1 ศูนย์ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 สนง.กษอ

    - ศูนย์ เรียนรู้การปลูกผักไร้ดินบ้านค าตานา 1 ศูนย์ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 สนง.กษอ

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

    - ศูนย์ เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต.นาชุมแสง 1 ศูนย์ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 สนง.กษอ

    - ศูนย์ เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ต.ทุ่งฝน 1 ศูนย์ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 สนง.กษอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 24 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 24 คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

- คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ.......................................... -
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ................. -
  4.5.3 ฝึกงานของ .......................................... -
  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... -
 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง
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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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา พัฒนาการของข้าว 1/200 คร้ัง/ราย
 2) วชิา การป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 1/200 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 3/140 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

1/50 คร้ัง/ราย

 1) วชิา  การท าบัญชีครัวเรือน 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้เร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้เร่ืองปศุสัตว์ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงสัตว์น้ า 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้เร่ืองการขยายพนัธ์พชื และ    
    การดูแลรักษาพชื

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ            

 -ฐานเรียนรู้เร่ืองการท าบญัชีครัวเรือน 1 ฐาน ตรวจบญัชีหสกรณ์จังหวัด

    - ฐานเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน เกษตรกรตัวอย่าง

    - ฐานเรียนรู้เร่ืองพลังงาน 1 ฐาน พลังงานจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองจักรกลการเกษตร 1 ฐาน เอกชน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง พชืสวน 1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.

เกษตรอ าเภอ, สถานี 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยั
ขา้ว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม                   
    (นายบัวเรียน เอกตาแสง)

1 ศูนย์ เกษตรกรตัวอย่าง

    - ศูนย์เศรษฐกิจพอเพยีง (บ.เชียงดี) 1 ศูนย์ เกษตรกรตัวอย่าง

    - ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ (นาค าน้อย ม.10) 1 ศูนย์ เกษตรกรตัวอย่าง

    - ศูนย์ไม้ผล (ต.นายูง ม.9) 1 ศูนย์ เกษตรกรตัวอย่าง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ......นายูง.......จังหวัด...อุดรธานี..... ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
ระยะเวลา

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 10 คร้ัง * * * * * * * * * * ท้องถิ่น

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 9 คร้ัง * * * * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 9 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง พัฒนาที่ดินจังหวัด

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยั
ขา้ว, สถานีพัฒนาที่ดิน,  4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 6 คร้ัง * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 

 - คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................  -

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................  -
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
ระยะเวลา

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ 
    แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิต     ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

12 / 480 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยั
ขา้ว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ  1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การดูแลพชืผักสวนครัว 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การดูแลรักษาสวนยางพารา 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การปลูกพชืฤดูแล้งหลังนา 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5) วิชา การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะหดิ์น 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 6) วิชา การขยายและการใช้เชื้อราไตรโค      
    เดอร์ม่า และ เชื้อราบวิเวอร์เรีย

1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 7) วิชา การขยายพนัธุพ์ชื 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 8) การผลิตน้ าหมักชีวภาพและการผลิตปุ๋ยหมัก 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 9) การเล้ียงสัตว์น้ าและผลิตอาหารปลา 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 10) การเล้ียงจิง้หรีด 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 11) การจัดท าไร่นาสวนผสม 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 12) การใหค้วามรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
ระยะเวลา

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 40 คร้ัง/ราย ตรวจบญัชีหสกรณ์จังหวัด
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 40 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )  - ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ 200 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยั

ขา้ว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

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

 -

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

 -

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

 -

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

 -
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ....น า้โสม....จังหวัด....อุดรธาน.ี... 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. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศนูย์ *1-5  สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 20ธ.ค.- 25ม.ค.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ ยหมกั.... 1 ฐาน 20ธ.ค.- 25ม.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลาไหลและกุง้
ฝอยในบ่อพลาสติก

1 ฐาน

20ธ.ค.- 25ม.ค.
สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกไมผ้ล 1 ฐาน 20ธ.ค.- 25ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือก าจดัศตัรูพืช..

1 ฐาน

20ธ.ค.- 25ม.ค.
สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงั......

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง

20ธ.ค.- 25ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
สถานีพฒันาท่ีดิน

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน....................... 1 ศนูย์ 20ธ.ค.- 25ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน....โสมเยีย่ม..... 1 ศนูย์ 20ธ.ค.- 25ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 5 คร้ัง * * * * * ศพก.น ้าโสม

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 4 คร้ัง * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *20 สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน, 
ประมง,ชลประทาน
 .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

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

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

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย พฒันาท่ีดิน

 4) วิชา การท าและใชน้ ้าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย พฒันาท่ีดิน

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย ศพก., สนง.เกษตร
อ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์ ,
 ชลประทาน

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์ 

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

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม .......-...........
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......-……….

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..........-..............    
ช่ือกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ กสก.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน กสก.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง กสก. กองสลากฯ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ กระทรวงเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ระบบน  าหยดอัตโนมัติกับพืช 1 ฐาน กระทรวงเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 1 ฐาน กระทรวงเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก น  าหมัก
ชีวภาพ

1 ฐาน กระทรวงเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 1 ฐาน กระทรวงเกษตร

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่ม
ประสิทธภิาพมันส าปะหลัง

1 เร่ือง กระทรวงเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง กระทรวงเกษตร

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์เรียนรู้ ต.ทมนางาม 2 ศูนย์ กระทรวงเกษตร

    - ศูนย์เรียนรู้ ต.หนองกุงศรี 1 ศูนย์ กระทรวงเกษตร

    - ศูนย์เรียนรู้ ต.บุ่งแก้ว 2 ศูนย์ กระทรวงเกษตร

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2 ครั ง กสก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 10 ครั ง กระทรวงเกษตร

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง กสก.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 2 ครั ง กสก.

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 10 ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 10 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย กระทรวงเกษตร

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

1 ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ...............-...........................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ กรมวชิาการ
เกษตร

กรมวิชาการ

  4.5.3 ฝึกงานของ .......................................... รร/กสก.

  4.5.4 อื่นๆ นักเรียน / นักศึกษาดูงาน
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

30ครั ง/50ราย ครั ง/ราย กสก.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

 1) วชิาลดต้นทุนการผลิต 1/50 ครั ง/ราย กสก.

 2) วชิา การเพิ่มประสิทธภิาพ ศพก. 1/50 ครั ง/ราย กสก.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/13 ครั ง/ราย กสก/กวก

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิาองค์กรเกษตรกร 1/50 ครั ง/ราย กสก.

 2) วชิาบัญชีต้นทุน 1/50 ครั ง/ราย กสก.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 2/20 ราย กสก.

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 20 ราย ศธ
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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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ..................-....
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านดงุ จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *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 าปุ๋ยหมัก.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

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

    - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจันทน์ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์ิจยัขา้ว

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

,ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/
ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

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

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

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/
ราย

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

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/
ราย

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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/
ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  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 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ คณะกรรมการ ศพก/สนง.กษอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน คณะกรรมการ ศพก/สนง.กษอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง คณะกรรมการ ศพก/สนง.กษอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง,การเล้ียงสัตว์ 1 ฐาน สปกษ. ,สนง.กษอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อินทรีย์,ปรับปรุงดิน 1 ฐาน สนง.พฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบ่อ 1 ฐาน สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตอ้อย,การใช้สารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน ศูนย์ ฯ , สนง.กษอ.,สนง.กษจ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
อ้อย

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยพชืไร่,ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ฯ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.กษอ., หน่วยงานภาค
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ ศูนยข์้าว ฯ
    - ศูนย ์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษจ.
    - ศูนย ์จัดการปุย๋ชุมขน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 4 คร้ัง อบต. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า  (ทุกวนัที ่25 ของเดือน) 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร  (ตลอดทัง้ปี) คร้ัง สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร  (ตลอดทัง้ปี) คร้ัง สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี

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 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน   (ตลอดทัง้ปี) คร้ัง สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

- คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ. หน่วยงานภาคี

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การลดต้นทุนการผลิต 1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 2) วชิา การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตอ้อย 1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร
 การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา ต้นทุนการผลิต 4/160 คร้ัง/ราย ธกส.
 2) วชิา การรวมกลุ่ม 4/160 คร้ัง/ราย ธกส.
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่กิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

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

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

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง ศูนยว์จิัยข้าว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 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 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลนาม่วง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนาม่วง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิัยข้าว

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 50 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 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 าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง กศน. อ าเภอ

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ.......................................... -
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ................. -
  4.5.3 ฝึกงานของ .......................................... -
  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... -
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก การใช้ปุย๋ตามค่า
วิเคราะหดิ์นเพือ่ลดต้นทนุการผลิตข้าว

ม.ค.-50

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใช้น้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น การอนุรักษดิ์นและน้ า
 (ระบวุิชา)

ม.ค.-50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) - ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ - ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) -
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพิบลูย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุ๋ยน  าหมัก 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงไก่พื นเมือง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงกบในบอ่ซีเมนต์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์
เพื่อก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

   - ฐานเรียนรู้ด้านบญัชี 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ตรวจบญัชี
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้                   เร่ือง 
การลดต้นทนุการผลิตข้าว

2 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.30-ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นแดง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วิจัยข้าว
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นดงยาง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.6 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.สลากกินแบง่
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง เศรษฐกิจการเกษตร
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง,
 ปศุสัตว,์ ชลประทาน
, .....
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ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ. มี.ค. เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 4) วิชาการผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ก าจัดศัตรูพชื 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.2 การปลูกกล้วยหอมทอง 1 / 15 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ข้าว ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไม้ผล ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดิน/ปุ๋ย ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปลา ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  ข้าว เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์ ไม้ผล ศูนย์
    - ศูนย ์ข้าว ศูนย์
    - ศูนย ์ไร่นาสวนผสม ศูนย์
    - ศูนย ์ปลา ศูนย์

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

คร้ัง

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
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 าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ 
ศูนย์ เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.........เมือง...............................จังหวัด.....อุดรธานี................ ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5-10 เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน 11-15 เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 15-30 เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลากนิพชื 1 ฐาน เกษตรอ าเภอ   ประมง
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผักปลอดภยั 1 ฐาน เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ปกี 1 ฐาน เกษตรอ าเภอ    ปศ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปข้าว 1 ฐาน เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองกล้วยหอมทอง 1 เร่ือง 15-30 เกษตรอ าเภอ
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 3 เร่ือง 15-30
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ 15-30 เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

15 ธค.-30 ม.ค.60
16 ธค.-30 ม.ค.60
17 ธค.-30 ม.ค.60
18 ธค.-30 ม.ค.60
19 ธค.-30 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย
 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 4 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

4 คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบัโรงพยาบาลศูนย์อดุรธานี 1 คร้ัง
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

 1) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดิน 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการผิตผักปลอดภยั 1/50 คร้ัง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1/50 คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีฟาร์ม 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 1/50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ..วังสามหมอ....จังหวัด...อุดรธานี..... 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 าปุ๋ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกอง

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาทีดิ่น

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเพาะพันธุป์ลา.. 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..ใช้ปุ๋ยส่ัง
ตัด......

1 เร่ือง สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์ิจัยข้าว, 
สถานพีัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน....................... 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน......................................... 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วิจัยข้าว

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

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *12 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยว์ิจัยข้าว, 
สถานพีัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัย.........

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การผลิตและการใช้จุลินทรีย์ในการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การปลูกผักหวานป่า 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (วิชาการท าอาชีพเสริม
ในสวนยางพารา)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..ส่งเสริม
การปลูกข้าวหอมมะลิ..

3 / 50
คร้ัง/ราย 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอุดรธานี 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 ..การลดต้นทุนการผลิต
ขา้ว โดยการท านาโยน....

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 ศูนย์วจิัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การจดัการดินปุย๋....... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงกบ... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ประมงอ าเภอ

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

    - ศูนยข์า้วชมุชน......................................... 4 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วจิัยข้าว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน........................ 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 *27 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
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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

 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) .....โครงการส่งเสริมการ
ผลิตมันเส้นสะอาด.....

สภาเกษตรกร

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการ
ส่งเสริมเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้วมะลิสู่
สากล ปี 2560 จงัหวัดอดุรธานี

3/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ 

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

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

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ..........สร้างคอม..........จงัหวดั......อุดรธานี..... 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. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศนูย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ ยหมกั.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าจุลินทรียห์น่อ
กลว้ย.......

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปลูกกลว้ยหอมทอง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การลดตน้ทุนการปลูก
ขา้ว.

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว......

1 ฐาน ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน

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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง,
 ปศุสตัว์

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

    - ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน...ต าบลบา้นโคก
...

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

    - ศนูยข์า้วชุมชน..ต าบลบา้นโคก......... 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิ์จยัขา้ว

    - ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน..ต าบลบา้นโคก... 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูย ์......................................... ศนูย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 4 คร้ัง * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 30 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง,
 ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง บริษทั สยามคูโบตา้

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

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

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

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

 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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ขา้ว))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใชจุ้ลินทรียห์น่อกลว้ย 1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่. 1 / 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน 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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 
......................................................................... 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ช่ือกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.....หนองวัวซอ.....จังหวัด...อุดรธานี........... ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ กษอ./กษจ.

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน กษอ./กษจ.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง กษอ./กษจ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน กษอ./พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการโรคและแมลง 1 ฐาน กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์/ประมง 1 ฐาน กษอ./ปศ./ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง 1 ฐาน กษอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ข้าว 1 เร่ือง กษอ.

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง กษอ.

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย์ ศจช. ต าบลหนองออ้ 1 ศูนย์ กษอ.

    - ศูนย์ ศดปช. ต าบลหนองออ้ 1 ศูนย์ กษอ.

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2 คร้ัง กษอ.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง กษอ.

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง กษอ.

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง กษอ.

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย กษอ./กษจ.,ศูนย์วิจยัข้าว, สถานีพฒันา
ที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง กษอ./กษจ.

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้าน
การวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

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

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

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

  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.
 ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 คร้ัง/ราย กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา))

กษอ.

 1) วิชา การจดัการดินและปุย๋ 1/50 คร้ัง/ราย กษอ.

 2) วิชา การจดัการโรคและแมลง 1/50 คร้ัง/ราย กษอ.

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย กษอ.

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย กษอ.

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่รว่มด าเนินการ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้
น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย กษอ.

 1) วิชา การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1/50 คร้ัง/ราย กษอ.

 2) วิชา การแปรรูปผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร 1/50 คร้ัง/ราย กษอ.

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด คร้ัง/ราย

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อกจิกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ......หนองแสง..........จังหวัด...อุดรธานี........ ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

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

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท าปุย๋หมัก/ปุย๋น  าหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงหมูปา่/ไก่ไข่ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเพาะเลี ยงสัตว์น  า 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง ศูนยว์จิัยข้าว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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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

หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน....................... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน......................................... 1 ศูนย์ ศูนยว์จิัยข้าว

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

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง * * * * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 6 ครั ง * * * * * *
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 25 ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานพีฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน - ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

- ครั ง -

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

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 4) วิชา การท าและใช้น  าส้มควันไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองหาน     จังหวัดอุดรธานี     ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1 ต.ค. -15 พ.ย. สนง.กษอ.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 1-30 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 1-31

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปลูกพืช 4 ฐาน         1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ีค. 60 สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสัตว์ 1 ฐาน 1-31 สนง.ปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ประมง 1 ฐาน 1-31 สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดินปุ๋ย 1 ฐาน 1 ธ.ค. 59-31 ม.ค.60 สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 เร่ือง               1 ธ.ค. 59 - 30 เม.ย.60 สนง.กษอ.,ประมง,

ปศุสัตว,์ สถานีพัฒนา

ที่ดิน, ศูนยว์จิยัข้าว

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ เศรษฐกิจทฤษฎใีหม่ ต.หนองหาน 1 ศูนย์ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 สนง.กษอ

    - ศูนย์ เกษตรผสมผสาน ต.หนองเม็ก 1 ศูนย์ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 สนง.กษอ

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

    - ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองเม็ก 1 ศูนย์ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 สนง.กษอ

    - ศูนย์ แปลงใหญ่ ต.พังงู 1 ศูนย์ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 สนง.กษอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 24 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 24 คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน - คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

- คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ.......................................... -
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ................. -
  4.5.3 ฝึกงานของ .......................................... -
  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... -
 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง
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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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา พัฒนาการของข้าว 1/200 คร้ัง/ราย
 2) วชิา การป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 1/200 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 3/100 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

1/50 คร้ัง/ราย

 1) วชิา  การท าบัญชีครัวเรือน 1/50 คร้ัง/ราย
 2) วชิา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ 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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

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