
แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอกดุข้าวปุ้น  จงัหวดัอุบลราชธานี  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 ยหมกัอินทรีย์
ชีวภาพ

1 ฐาน
20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพ 1 ฐาน  20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ ยชีวภาพอดัเมด็ 1 ฐาน  20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท านาอินทรีย์ 1 ฐาน  20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว การไถกลบตอซงั หว่าน
ปุ๋ ยพืชสด

1 เร่ือง สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง

20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ปศุสตัว,์หม่อน
ไหม

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

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูยเ์ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลขา้วปุ้น 1 ศนูย์

20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
เกษตรและสหกรณ์

    - ธนาคารปุ๋ ยอินทรีย์ 1 ศนูย์
20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพฒันาท่ีดิน,

    - ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนต าบลแก่งเคง็ 1 ศนูย์ 20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าปุ๋ ยชีวภาพ 1 ศนูย์
20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ตรวจบญัชีสหกรณ์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง
 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 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

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

,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลฯ

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

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

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

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

 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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย

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

 4) วิชา การท าสารสกดัสมุนไพรก าจดัศตัรูพืช 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
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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

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบกลุ่มจงัหวดั ช่ือกิจกรรม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต
ในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสม

3 / 30 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน
,สวพ.4

 6.2 งบจาก คง ช่ือกิจกรรม พฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น

2 / 50 สนง.เกษตร
อ าเภอ.ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 6.3  กรมขา้ว ช่ือกิจกรรม นาแปลงใหญ่

6 / 200 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ เขมราฐ จังหวดั อุบลราชธานี 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. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศูนย์

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงดิน ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการท านาอินทรีย์ ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงโคเน้ือ ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลา ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบช่ืุอศูนย)์

    - ศูนย ์หวันา 1 ศูนย์

    - ศูนย ์เจียด 1 ศูนย์

    - ศูนย ์หนองนกทา 1 ศูนย์

    - ศูนย ์หวันา 1 ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 20 คร้ัง * * * * * *

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ คร้ัง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร 200 คร้ัง

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 200 คร้ัง/ราย

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

200 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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทนุ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบวิุชา))

 1) วิชาการปรับปรุงดิน 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการเพ่ิมผลผลิต 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบวิุชา) 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทนุอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวิุชา)

50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาการเล้ียงโค 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชาการเล้ียงปลา 50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 50 ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ 50 ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................
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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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ช่ือกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ.....เข่ืองใน..........จังหวดั.....อุบลราชธาน.ี.. 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 *10-15 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *15-20 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ท าปุ๋ ยหมกัและน ้าหมกั
ชีวภาพ

1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 ฐาน ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน ้าส้มควนัไม้ 1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปขา้ว 1 ฐาน ม.ราชภฏัอุบลฯ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือก าจดัศตัรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง ศนูยเ์มลด็พนัธุ์
ขา้ว,สนง.เกษตร
อ าเภอ,สถานี
พฒันาท่ีดิน

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์
    - ศนูย ์จดัการดินปุ๋ ยชุมชนสร้างถ่อ 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูย ์ขา้วชุมชนโนนโพธ์ิ 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูย ์จดัการดินปุ๋ ยชุมชนโนนโพธ์ 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูย ์......................................... ศนูย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 24 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 24 คร้ัง
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศนูยวิ์จยัขา้ว
,สถานีพฒันาท่ีดิน
 ประมง ปศสุตัว ์
ชลประทาน

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย -30 ธ.ค 
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 คร้ัง/
50ราย

คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การผลิตและใชส้ารชีวภณัฑเ์พ่ือ
ก าจดัศตัรูพืช

1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก 1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย สถานีพฒันาท่ีดิน

 3) วิชา การคดั เตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 คร้ัง/50
 ราย

ศนูยเ์มลด็พนัธุ์
ขา้ว ศนูยวิ์จยัขา้ว
อุบล 4) วิชา การท าและการใชน้ ้าส้มควนัไมอ้ยา่ง

ถูกวิธี
1 คร้ัง/50
 ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา การวางแผนการลดตน้ทุนการปลูกขา้ว 1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย

 2) วิชา การท าบญัชีครัวเรือนตน้ทุนอาชีพ 1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

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

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี  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. การวิเคราะห์ศกัยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  7-11 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  14-18 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั  1-30 ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเตรียมดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเตรียมพนัธุ์และท่อนพนัธุ์ 1 ฐาน สวพ.4     สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การปลูกและการดูแลรักษา 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การท าฮอร์โมนเร่งรากและ
สมนุไพร

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  เกษตรทฤษฎี
ใหม่

1 เร่ือง  20-30 ธ.ค. ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 8 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ประมง, ปศุสตัว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศูนย)์
    - ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยศ์ตัรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * สนง.เกษตร,ปศุสตัว,์ประมง,ชลประทาน
ทุกวนัท่ี 20 ของทุกเดือน

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัท่ี 20 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *20 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี

พฒันาท่ีดิน, ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลยั.........

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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
 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใชน้ ้าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกิจพอเพียง 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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ องคก์ร
เกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการท าน ้าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ช่ือ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ ดอนมดแดง  จงัหวดั อุบลราชธานี ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

    - ฐานเรียนรู้ 2 เร่ือง การใชพ้ชืปุ๋ยสด 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ 3 เร่ือง การผลิตปุ๋ยหมกัแหง้ 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ 4 เร่ือง การท าน  าหมกัมลูสุกร 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ 5 เร่ือง การเลี ยงไส้เดือนดิน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ 6 เร่ือง การผลิตขยายเชื อรา
ไตรโครเดอร์มา่

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ 7 เร่ือง การจดัการแปลงนา
ในสภาพดินเค็ม

1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ 8 เร่ือง การผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 1 ฐาน ศูนยว์ิจยัขา้ว

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้เร่ืองการเตรียม
ดิน

1 เร่ือง สถานพีฒันาที่ดิน

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
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 หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพชืชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์ขา้วชมุชน 1 ศูนย์ ศูนยว์ิจยัขา้ว
    - ศูนย ์เศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 4 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หนว่ยงานกระทรวง
เกษตรและส่วน
ราชการในอ าเภอ

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ 
กศน ,สวพ.4

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั สวพ.4 (ขา้วโพดเลี ยง
สัตว์)

1./30. ครั ง/ราย สนง.เกษตร ,สวพ.4

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
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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
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง (กศน.) 1./30. ครั ง/ราย สนง.เกษตร ,กศน

 4.6 คลินกิเกษตร 0 ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3./50. ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

1./50. ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชาการเตรียมดิน,จดัการดินสภาพดินเค็ม 1./50. ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการผลิตปุ๋ยหมกัแหง้ 1./50. ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,สถานพีฒันาที่ดิน

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

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 2./50. ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บญัชต้ีนทนุอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

3./50. ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ตรวจบญัชสีหกรณ์,
ส านกังานชลประทาน

 1) วิชาบญัชพีารวย 3./50. ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ตรวจบญัชสีหกรณ์
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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
 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 3./50. ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ส านกังานชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน) ธ.ออมสิน, ธ.ธกส 1./200.ครั ง/ราย ธ.ออมสิน, ธ.ธกส

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม
 .................. 
.........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกจิกรรม
 ...................... 
.........................................................................
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1

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเดชอุดม    จังหวดัอุบลราชธานี 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 ศูนย์  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  1-31
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง น ้าหมกัชีวภาพ 1 ฐาน  1ตค.59 - 30กย.60 สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง แปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 1 ฐาน   1ธค.59 - 30 กย.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท านาอินทรีย์ 1 ฐาน  1ตค.59 - 30กย.60 ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้วอุบลราชธานี

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..................  เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง พด.,สนง.เกษตร,ประมง,ปศุสตัว,์ศูนยวิ์จยัขา้ว

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์
    - ศูนย ์ศจช. ศูนย์      20 พค.-30ธค.59 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชน ศูนย์      20 พค.-30ธค.59 ศูนยวิ์จยัขา้ว

    - ศูนย ์ศดปช. ศูนย์      20 พค.-30ธค.59 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด 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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย
 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร 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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง/ราย
5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ............ตระการพืชผล.......จังหวดั...อุบลราชธาน.ี........... 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 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การปรับปรุงบ ารุงดิน
...

ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....การผลิตขา้วอินทรีย.์... ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้ว

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง....การ
ลดตน้ทุนขา้ว..............

เร่ือง ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลนาพิน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลสะพือ 1 ศูนย์ ศูนยวิ์จยัขา้ว

กิจกรรม หน่วยปริมาณ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 21 พค. ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน ประมง 
ปศุสตัว์

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน
 ฯลฯ

คร้ัง

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

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

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

  4.5.4 อ่ืนๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 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 หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/
ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกั
ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สถานีพฒันาท่ีดิน

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/
ราย

ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วอุบล

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

สถานีพฒันาท่ีดิน

 4) วิชาการผลิตและใชส้ารชีวภณัฑเ์พ่ือ
ก าจดัศตัรูพืช..

1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/
ราย

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ /ชป.

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม
 .................. 
........................................................................ 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม
 ...................... 
........................................................................ 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
  ช่ือกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอตาลสุม จังหวดัอุบลราชธานี 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 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไมผ้ลไมย้นืตน้ 1 ฐาน
 



สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิต/การใชส้ารชีว
ภณัฑ์

1 ฐาน สวพ.4

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเห็ด 1 ฐาน                    สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้วและการเพ่ิมผลผลิตขา้ว

1 เร่ือง

         
             

ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ,สถานี
พฒันาท่ีดิน

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

         

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง, ปศุ
สตัว,์ตรวจบญัชี

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด 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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ.แก่งกบ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ.ดอนลงักา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 24 คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร 24 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, กรมประมง, 
ปศุสตัว,์ กรมชลประทาน
,กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 20 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, กรมประมง, 
ปศุสตัว,์ กรมชลประทาน
,กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 25 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, กรมประมง, 
ปศุสตัว,์ กรมชลประทาน
,กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

เดือนละ 2 คร้ัง 

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

เดือนละ 2 คร้ัง 

ตลอดปีงบประมาณ
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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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก. (ระบุวิชา)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรมพฒันา
ท่ีดิน, กรมประมง, ปศุ
สตัว,์ กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาท่ีดิน

 2) วิชา การผลิตขา้วอินทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนยวิ์จยัขา้ว

 3) วิชา การผลิตและใชส้ารชีวภณัฑเ์พ่ือการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช

1 / 50 คร้ัง/ราย      

       

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย        สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม

 1) วิชา การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย           กรมตรวจบญัชี

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

12 คร้ัง 

เดือนละ 1 คร้ัง
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แผนการด าเนินงานของ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวดัอุบลราชธานี 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 ศูนย์ 6-7 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10-11 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 25 ต.ค.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยน ้าหมกั 1 ฐาน
        1 ธ.ค.-28 ก.พ.

สถานีพฒันาท่ีดิน
สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยหมกั 1 ฐาน
        1 ธ.ค.-28 ก.พ.

สถานีพฒันาท่ีดิน
สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช

1 ฐาน

       1 ธ.ค.-28 ก.พ.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสุกรชีวภาพ 1 ฐาน

                   1 ธ.ค.-28 ก.พ.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ปศุสตัว์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้วและการเพ่ิมผลผลิตขา้ว

1 เร่ือง

         
                        1 เม.ย.-30 มิ.ย.

ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ,สถานี
พฒันาท่ีดิน

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

          1 ธ.ค.-28 ก.พ.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง, ปศุ
สตัว,์ตรวจบญัชี

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด 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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

    - ศพก.เครือข่าย ต.กุดเรือ 1 ศูนย์          1 เม.ย.-30 มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศพก.เครือข่าย ต.นาห่อม 1 ศูนย์          1 เม.ย.-30 มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศพก.เครือข่าย ต.นาเกษม 1 ศูนย์         1 เม.ย.-30 มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศพก.เครือข่าย ต.หนองอม้ 1 ศูนย์           1 เม.ย.-30 มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 24 คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  15 ส.ค.- 30 ก.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร 24 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, กรมประมง, 
ปศุสตัว,์ กรมชลประทาน
,กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 20 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, กรมประมง, 
ปศุสตัว,์ กรมชลประทาน
,กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

เดือนละ 2 คร้ัง 

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

เดือนละ 2 คร้ัง 

ตลอดปีงบประมาณ
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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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 25 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, กรมประมง, 
ปศุสตัว,์ กรมชลประทาน
,กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก. (ระบุวิชา)

1 / 50 คร้ัง/ราย 14-มี.ค. 16-พ.ค. 18-ก.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรมพฒันา
ท่ีดิน, กรมประมง, ปศุ
สตัว,์ กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย         1-พ.ค.-30 ก.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

 2) วิชา การผลิตขา้วอินทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย         1-พ.ค.-30 ก.ค. ศูนยวิ์จยัขา้ว

 3) วิชา การผลิตและใชส้ารชีวภณัฑเ์พ่ือการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช

1 / 50 คร้ัง/ราย      

        1-พ.ค.-30 ก.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย         1-พ.ค.-30 ก.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม

 1) วิชา การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย           1-พ.ค.-30 ก.ค. กรมตรวจบญัชี

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

12 คร้ัง 

เดือนละ 1 คร้ัง

34

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

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/น ้าหมกั
ชีวภาพ

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมูหลุม 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศสุัตวอ์  าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศสุัตวอ์  าเภอ
- ฐานเรียนรู้เร่ืองการเล้ียงปลาในบ่อดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงอ าเภอ
-ฐานเรียนรู้เร่ืองการเพาะเห็ดนางฟ้า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือก าจดัศตัรูพืช

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศนูยวิ์จยัขา้ว
, สถานีพฒันาท่ีดิน, ประมง, 
ปศสุัตว์

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลโนน
สมบูรณ์

1 ศนูย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูยข์า้วชุมชนต าบลโนนสมบูรณ์ 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว
    - ศนูยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนต าบลพรสวรรค์ 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นโพน
แอวขนั

ศนูย์
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ นาจะหลวย     จงัหวดั อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2560
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง ทุกวนัท่ี 2 ของเดือน
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง ตลอดปี
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศนูยเ์มลด็

พนัธข์า้ว, สถานีพฒันาท่ีดิน, 
ประมง, ปศสุัตว,์ ชลประทาน,
 สวพ.4

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ตลอดปี
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

- คร้ัง

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

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

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

  4.5.4 อ่ืนๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย

* * *
สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

    1)วิชา การท าปุ๋ ยหมกั/น ้าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.พฒันาท่ีดิน

    2) วิชา การเล้ียงหมูหลุม/และเล้ียงไก่ไข่ 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.ปศสุัตวอ์  าเภอ

3) วิชา การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย * ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้วอุบล

4) วิชา การเล้ียงปลาในบ่อดิน 1/ 50 คร้ัง/ราย * สนง.ประมงอ าเภอ

5)วิชา การเพาะเห็ดนางฟ้า * สนง.เกษตรอ าเภอ

6) วิชา การผลิตและใชส้ารชีวภณัฑเ์พ่ือก าจดั
ศตัรูพืช * สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย *
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย    * สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย * สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่. 1/ 50 คร้ัง/ราย * โครงการชลประทานอุบลฯ

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ 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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันากลุ่มจงัหวดัฯ ช่ือกิจกรรม 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลด
ตน้ทุนการผลิตขา้วหอมมะลิในพ้ืนท่ีเหมาะสม

30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม
 ...................... 
........................................................................

-

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

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอนาตาล  จงัหวดัอุบลราชธานี  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 การไถกลบตอซงัขา้ว 1 ฐาน 20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยน ้าหมกั/ปุ๋ ย
อินทรียชี์วภาพ

1 ฐาน
            20 ธ.ค.- 28 ก.พ.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชเ้มลด็ขา้วพนัธุ์ดี 1 ฐาน             20 ธ.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพ่ิมมูลคา่การผลิตขา้ว 1 ฐาน  20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว การไถกลบตอซงั หว่าน
ปุ๋ ยพืชสด

1 เร่ือง สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ปศุสตัว,์หม่อน
ไหม

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

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรต าบลนาตาล

1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,
เกษตรและสหกรณ์

    - ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรต าบลพะลาน

1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพฒันาท่ีดิน,

    - ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรต าบลกองโพน

1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรต าบลพงัเคน

1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
,ตรวจบญัชีสหกรณ์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 คร้ัง
 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 คร้ัง
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 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

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *4 พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 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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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 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย

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

 4) วิชา การท าสารสกดัสมุนไพรก าจดัศตัรูพืช 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
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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

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบกลุ่มจงัหวดั ช่ือกิจกรรม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต
ในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสม

3 / 30 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน
,สวพ.4

 6.2 งบจาก คง ช่ือกิจกรรม พฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น

2 / 50 สนง.เกษตร
อ าเภอ.ตรวจ
บญัชีสหกรณ์
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การไถกลบตอซงั 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้๋ ยพืชสด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชเ้คร่ืองหยอดเมลด็ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยหมกัแห้ง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยหมกัน ้า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพ่ิมมูลคา่ขา้ว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

    - ศนูยจ์ดัการดินและปุ๋ ยชุมชน 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูยศ์ตัรูพืชชุมชน 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูยอ์นุรักษพ์นัธุ์ขา้วชุมชน 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูยผ์ลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วชุมชน 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว
3. การบริหารจดัการ ศพก.

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 29-ธ.ค. 23-มี.ค. 20-ก.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 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. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ตลอดปี คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร ตลอดปี คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย

24-พ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง, ปศุ
สตัว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดปี คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ตลอดปี คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย 15-มี.ค.

 2) วิชาการคดัเลืกเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย 15-มี.ค.

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย 15-พ.ค.

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการพฒันราองคก์รเกษตรกร 1 / 50 คร้ัง/ราย 19-ก.ค.

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 
.........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอน า้ขุ่น  จงัหวดัอุบลราชธานี  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 การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน 20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยน ้าหมกั/ปุ๋ ย
อินทรีย์

1 ฐาน
            20 ธ.ค.- 28 ก.พ.

สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจคา่ความเป็น
กรดด่างของดิน

1 ฐาน
            20 ธ.ค.- 28 ก.พ.

สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลือกใชท้่อนพนัธุ์
มนัส าปะหลงั

1 ฐาน
 20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมใชท้่อนพนัธุ์
มนัส าปะหลงั

1 ฐาน
 20 ธ.ค.- 30 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกและการดูแล
รักษา

1 ฐาน  20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเช้ือราไตรโคร
เดอร์ม่า

1 ฐาน
 

20 ธ.ค.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ปศุสตัว,์หม่อน
ไหม

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

กลุ่มผูป้ลูมนัส าปะหลงั 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,
เกษตรและสหกรณ์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 คร้ัง
 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 คร้ัง
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *4 พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์
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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

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 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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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 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน,
 ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน,ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย

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

 4) วิชา การท าสารสกดัสมุนไพรก าจดัศตัรูพืช 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
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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

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบกลุ่มจงัหวดั ช่ือกิจกรรม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต
ในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสม

3 / 30 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว, 
สถานีพฒันาท่ีดิน
,สวพ.4

 6.2 งบจาก คง ช่ือกิจกรรม พฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น

2 / 50 สนง.เกษตร
อ าเภอ.ตรวจ
บญัชีสหกรณ์
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอน า้ยืน  จังหวดัอุบลราชธานี  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. การวิเคราะห์ศกัยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  7-11 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  14-18 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั  1-30 ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การท าน ้าหมกัชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเล้ียงสตัวปี์ก 1 ฐาน สนง.ปศุสตัวจ์งัหวดั
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การผลิตเช้ือไตรโคเดอมา่ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  ระบบน ้าหยดมนัส าปะหลงั 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  เกษตรทฤษฎี
ใหม่

1 เร่ือง  20-30 ธ.ค. ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 8 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ประมง, ปศุสตัว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศูนย)์
    - ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยศ์ตัรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * * * สนง.เกษตร,ปศุสตัว,์ประมง,ชลประทาน
ทุกวนัท่ี 20 ของทุกเดือน

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัท่ี 20 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *20 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลยั.........

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

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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
 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใชน้ ้าส้มควนัไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ องคก์ร
เกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการท าน ้าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการเล้ียงสตัว์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ 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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ช่ือ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง P

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ P P

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองปุ๋ยน  าหมกัชวีภาพ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตเชื อราไตรโคต

เดอมา

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการแปรรูปผลผลิตสินค้า 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

    - ศูนย ์......................................... 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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 6 ครั ง P P P P P P

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 4 ครั ง

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 ครั ง

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร 12 ครั ง P P P P P P P P P P P P

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง P P P P P P P P P P P P

 4.3 Field Day 1 ครั ง/ราย

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง P P P P P P P P P P P P

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 

ฯลฯ

ครั ง

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

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

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา

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

ร่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั ง/ราย 

50

P P P

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการผลิตปุ๋ยน  าหมกัชวีภาพ ครั ง/ราย P P P

 2) วิชาการผลิตเชื อราไตรโคเดอร์มา ครั ง/ราย P P P

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บญัชต้ีนทนุอาชพี 

องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา................................... ครั ง/ราย

 2) วิชา................................... ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................

 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี 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. การวิเคราะห์ศกัยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10-11 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศมข.อุบลราชธานี
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยหมกัและน ้าหมกัชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.พฒันาท่ีดินอุบลฯ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพ่ิมมูลคา่ขา้ว (การแปรูปขา้ว) 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบ่อดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ประมงอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง .การลดตน้ทุนการ
ผลิตขา้วและการเพ่ิมรายได้

1 เร่ือง
           1 มี.ค.-30 พ.ค.

ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพฒันาท่ีดิน

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

   25 พ.ย.-31 ม.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานีพฒันา
ท่ีดิน, ประมง, ปศุสตัว์

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลนาโพธ์ิ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยฯ์ ศพก.ต าบลโพธ์ิไทร 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนต าบลอ่างศิลา 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยฯ์ ศพก.ต าบลโนนกลาง 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * คณะกรรมการ ศพก.

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วมด 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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 26 คร้ัง เดือนละ 3 คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 15ส.ค.-30 ก.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 60 คร้ัง เดือนละ 5 คร้ัง

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 50 คร้ัง ตลอดปี
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 25

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

    4.5.1 การศึกษาดูงานของหน่วยงานอ่ืนๆ 12 คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

     1 มี.ค.- 30 ก.ค.

เกษตรอ าเภอ ศมข. พด. ฯ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ ศพก (ระบุ
วิชา))

 1) วิชา การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย 1มี.ค.-30เม.ย. ศูนยเ์มลด็พนัธ์ขา้ว

 2) วิชา การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 1 / 50 คร้ัง/ราย 1-30พ.ค. เกษตรอ าเภอ
 3) วิชา การผลิตปุ๋ ยหมกัและน ้าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย 1 มี.ค.-30 พ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน
 4) วิชา การเพ่ิมมูลคา่ขา้ว (การแปรูปขา้ว) 1 / 50 คร้ัง/ราย 1-30พ.ค. เกษตรอ าเภอ
5) วิชา การเล้ียงปลาในบ่อดิน 2 / 50 คร้ัง/ราย 1-30พ.ค. ประมงอ าเภอ
 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย   1 พ.ค.-  30 มิ.ย. เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลกัสูตรเสริม

หน่วยงานราชการอ่ืนๆ /อบต.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานีพฒันา
ท่ีดิน, ประมง, ปศุสตัว,์ 
ชลประทาน, .....
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย 1มี.ค.-30เม.ย. ตรวจบญัชีสหกรณ์
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก .(รัฐ/เอกชน/
ชุมชน) 4 คร้ัง * * * * อปท.
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แผนการด าเนนิงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวดัอุบลราชธาน ี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 ศูนย์ *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
คุณภาพสูง

1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การปรับปรุงบ ารุงดิน...... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตน ้าหมกัและฮอร์โมนจากลว้ย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ส านกังานเกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว.. 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วชุมชน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือก าจดัศตัรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศนูยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 6 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบช่ืุอศูนย)์

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลโพธ์ิไทร 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศนูยวิ์จยัขา้ว

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง

 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 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร 12 คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *17 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง,
 ปศุสัตว,์ ชลประทาน
, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

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

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

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

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

ด าเนินการ

  4.5.4 อ่ืนๆ ….ทดสอบผลิตภณัฑน์วตักรรม
สารอินทรีย ์(super organnic)  "เอส-แมทริกซ์ 
1 พลสั " เพ่ือการผลิตถัว่ลิสงและขา้วอินทรีย์

8 คร้ัง ศนูยเ์กษตรอินทรีย์
เอส -แมทริกซ์เซ็น
เตอร์อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทนุ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบวิุชา))

 1) วิชา การวิเคราะห์ขอ้มูล Zoning (ขา้ว มนั
ส าปะหลงั ยางพารา)

1 / 50 คร้ัง/ราย

27-ธ.ค.

 2) วิชา การท าการเกษตรท่ีเหมาะสมและ
ย ัง่ยนื (Smart Agriculture)

1 / 50 คร้ัง/ราย

27-ธ.ค.

 3) วิชา การเก็บตวัอยา่งดิน และการสาธิต
วิธีการตรวจวิเคราะห์ดิน

1 / 50 คร้ัง/ราย

27-ธ.ค.

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบวิุชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย 27 มี.ค

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น หลกัการ IPM การ
เพาะเล้ียงเช้ือราไตรโคเดอร์มา

คร้ัง/ราย

27 มี.ค

 1) วิชาบญัชีตน้ทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย 27 มี.ค
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย 27 มี.ค

 3) วิชาการลดตน้ทนุและการเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขนัของสินคา้เกษตร

1 / 50 คร้ัง/ราย

27 มี.ค

4) วิชาการตลาด 1 / 50 คร้ัง/ราย 7 ก.ค

5) วิชาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1 / 50 คร้ัง/ราย 7 ก.ค

6) วิชาการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเขม้แขง็ 1 / 50 คร้ัง/ราย 7 ก.ค

7) การเขา้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ของศพก. 1 / 50 คร้ัง/ราย 7 ก.ค

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ช่ือกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ............ม่วงสามสิบ........จังหวดั...อุบลราชธานี............ 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 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การปรับปรุงบ ารุงดิน
...

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

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้าร
ชีวภณัฑเ์พ่ือก าจดัศตัรูพืช..

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง....การ
ลดตน้ทุนขา้ว..............

เร่ือง ศูนยวิ์จยัขา้ว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน

กจิกรรม 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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยวิ์จยัขา้ว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน....................... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์า้วชุมชน......................................... 1 ศูนย์ ศูนยวิ์จยัขา้ว
    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน........................ 1 ศูนย์ สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 21 พค. ศูนยวิ์จยัขา้ว,  

สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พฒันาท่ีดิน 
ประมง ปศุสัตว์
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน
 ฯลฯ

คร้ัง

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

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

  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อ่ืนๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/
ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกั
ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สถานีพฒันาท่ีดิน

 2) วิชา การเตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/
ราย

ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้วอุบล

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

สถานีพฒันาท่ีดิน
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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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

 4) วิชาการผลิตและใชส้ารชีวภณัฑเ์พ่ือ
ก าจดัศตัรูพืช..

1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

สนง.เกษตรอ าเภอ

69

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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ
 องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/
ราย

 1) วิชาบญัชีตน้ทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม
 .................. 
....................................................................... 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม
 ...................... 
....................................................................... 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
  ช่ือกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนนิงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวดัอุบลราชธาน ี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 ศูนย์ *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 ..การเล้ียงแหนแดง....... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศสุตัวจ์งัหวดั

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงไส้เดือน 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือก าจดัศตัรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศนูยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 6 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

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

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 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบช่ืุอศูนย)์

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

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหนองขอน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศนูยวิ์จยัขา้ว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนต าบลหนองขอน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง

 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 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร 12 คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *17 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง,
 ปศุสัตว,์ ชลประทาน
, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

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

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
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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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

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

  4.5.4 อ่ืนๆ ….ทดสอบผลิตภณัฑน์วตักรรม
สารอินทรีย ์(super organnic)  "เอส-แมทริกซ์ 
1 พลสั " เพ่ือการผลิตถัว่ลิสงและขา้วอินทรีย์

8 คร้ัง ศนูยเ์กษตรอินทรีย์
เอส -แมทริกซ์เซ็น
เตอร์อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี

 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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทนุ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบวิุชา))

 1) วิชา การวิเคราะห์ขอ้มูล Zoning (ขา้ว มนั
ส าปะหลงั ยางพารา) ของอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี

1 / 50 คร้ัง/ราย

27-ธ.ค.

 2) วิชา การท าการเกษตรท่ีเหมาะสมและ
ย ัง่ยนื (Smart Agriculture)

1 / 50 คร้ัง/ราย

27-ธ.ค.

 3) วิชา การเก็บตวัอยา่งดิน และการสาธิต
วิธีการตรวจวิเคราะห์ดิน

1 / 50 คร้ัง/ราย

27-ธ.ค.

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบวิุชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย 27 มี.ค

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น หลกัการ IPM การ
เพาะเล้ียงเช้ือราไตรโคเดอร์มา

คร้ัง/ราย

27 มี.ค

 1) วิชาบญัชีตน้ทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย 27 มี.ค

 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย 27 มี.ค

 3) วิชาการลดตน้ทนุและการเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขนัของสินคา้เกษตร

1 / 50 คร้ัง/ราย

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

ด าเนินการ

4) วิชาการตลาด 1 / 50 คร้ัง/ราย 7 ก.ค

5) วิชาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1 / 50 คร้ัง/ราย 7 ก.ค

6) วิชาการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเขม้แขง็ 1 / 50 คร้ัง/ราย 7 ก.ค

7) การเขา้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ของศพก. 1 / 50 คร้ัง/ราย 7 ก.ค

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ช่ือกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยหมกัน ้า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงแหนแดง 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไส้เดือน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผผลิตน ้าส้มควนัไม้ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์
    - ศนูยจ์ดัการดินและปุ๋ ยชุมชน 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูยศ์ตัรูพืชชุมชน 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูยผ์ลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วชุมชน 1 ศนูย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว
3. การบริหารจดัการ ศพก.

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนนิการ
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วมด าเนนิการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 29-ธ.ค. 23-มี.ค. 20-ก.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 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. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ตลอดปี คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร ตลอดปี คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย

24-พ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศนูยวิ์จยัขา้ว, สถานี
พฒันาท่ีดิน, ประมง, ปศุ
สตัว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดปี คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ตลอดปี คร้ัง คณะกรรมการ ศพก.

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนนิการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกั
ของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย 15-มี.ค.

 2) วิชาการคดัเลืกเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ราย 15-มี.ค.

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย 15-พ.ค.

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการพฒันราองคก์รเกษตรกร 1 / 50 คร้ัง/ราย 19-ก.ค.

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน 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 หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนนิการ

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

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอ.....ศรีเมืองใหม่..........จังหวดั.....อุบลราชธาน.ี.. 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 *10-15 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *15-20 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไถกลบตอซงัขา้ว 1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้๋ ยพืชสด 1 ฐาน ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชปุ้๋ ย
น ้าชีวภาพ

1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ 1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 1 ฐาน 15 พ.ย-30 ธ.ค สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเช้ือราไตรโค
เดอร์ม่า

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศนูยเ์มลด็พนัธุ์ขา้ว

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง ศนูยเ์มลด็พนัธุ์
ขา้ว,สนง.เกษตร
อ าเภอ,สถานี
พฒันาท่ีดิน

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์
    - ศนูย ์ผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วชุมชนต.ดอนใหญ่ 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูย ์ผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วชุมชนต.วาริน 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศนูย ์ผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วชุมชนต.เอือดใหญ่ 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

ศนูย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 24 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 24 คร้ัง
 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศนูยวิ์จยัขา้ว
,สถานีพฒันาท่ีดิน
 ประมง ปศสุตัว ์
ชลประทาน

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย-30 ธ.ค

15 พ.ย -30 ธ.ค 
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 คร้ัง/
50ราย

คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การผลิตและใชส้ารชีวภณัฑเ์พ่ือ
ก าจดัศตัรูพืช

1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก 1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย สถานีพฒันาท่ีดิน

 3) วิชา การคดั เตรียมเมลด็พนัธุ์ดี 1 คร้ัง/50
 ราย

ศนูยเ์มลด็พนัธุ์
ขา้ว ศนูยวิ์จยัขา้ว
อุบล 4) วิชา การท าและการใชน้ ้าส้มควนัไมอ้ยา่ง

ถูกวิธี
1 คร้ัง/50
 ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง/50

 ราย
คร้ัง/ราย

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณคา่ 
 (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
กจิกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนนิการ

 1) วิชา การวางแผนการลดตน้ทุนการปลูกขา้ว 1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย

 2) วิชา การท าบญัชีครัวเรือนตน้ทุนอาชีพ 1 คร้ัง/50
 ราย

คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

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

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอสว่างวรีะวงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานี 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 6-7 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10-11 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 25 ต.ค.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ผลิตปุ๋ ยหมกั 1 ฐาน  25 ต.ค. - 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชน้ ้า
หมกัชีวภาพ

1 ฐาน
25 ต.ค. - 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไส้เดือน 1 ฐาน 25 ต.ค. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การไถกลบตอซงัขา้ว 1 ฐาน 25 ต.ค. - 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน 25 ต.ค. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกมะนาวในท่อ 1 ฐาน 25 ต.ค. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้วและการเพ่ิมผลผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, กรม
พฒันาท่ีดิน

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

         
1 มี.ค. - 30 พ.ค.
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 12 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, กรมปศุสตัว์
,กรมตรวจบญัชี

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

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

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

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 26 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  15 ส.ค.- 30 ก.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

25 พ.ย.59- 28 ก.พ.60

เดือนละ 3 คร้ัง 

ทกุวนัท่ี 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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 48 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, ปศุสตัว,์ 
กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 30 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, ปศุสตัว,์ 
กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 18 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, ปศุสตัว,์ 
กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 คร้ัง

เดือนละ 4 คร้ัง 

ตลอดปีงบประมาณ
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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 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 การศึกษาดูงาน 10 คร้ัง มหาวิทยาลยั กรม
อาชีวศึกษา กรม
สามญัศึกษา ส านกั
ปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ



ตลอดปีงบประมาณ
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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)

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก. (ระบุวิชา)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, ปศุสตัว,์ 
กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย 1-30 พ.ค. กรมพฒันาท่ีดิน

 2) วิชา การท าเกษตรผสมผสาน 1 / 50 คร้ัง/ราย 1-30 พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การปลูกขา้วอินทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย      1-30 พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา)

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย   1 พ.ค.-  30 มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม

 1) วิชา การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย          1 มี.ค.-  30 เม.ย.   กรมตรวจบญัชี

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

12 คร้ัง อปท.

เดือนละ 1 คร้ัง

  
 1 เม.ย.-  30 พ.ค.
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอส าโรง    จังหวดัอุบลราชธานี 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 ศูนย์  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  1-31
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไถกลบตอซงั 1 ฐาน  1ธค.59-31มค.60 สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง น ้าหมกัชีวภาพ 1 ฐาน  1ตค.59 - 30กย.60 สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 1 ฐาน   1ธค.59 - 30 กย.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ ยหมกั 1 ฐาน  1ตค.59 - 30กย.60 สถานีพฒันาท่ีดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..................  เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง พด.,สนง.เกษตร,ประมง,ปศุสตัว,์ศูนยวิ์จยัขา้ว

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุช่ือศูนย)์
    - ศูนย ์ศจช. ศูนย์      20 พค.-30ธค.59 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชน ศูนย์      20 พค.-30ธค.59 ศูนยวิ์จยัขา้ว
    - ศูนย ์ศดปช. ศูนย์      20 พค.-30ธค.59 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วมด 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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย
 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อ่ืนๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร 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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง/ราย
5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ 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

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

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

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี 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 6-7 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 10-11 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 25 ต.ค.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน  25 ต.ค. - 30 ธ.ค. สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าเกษตรผสมผสาน 1 ฐาน 25 ต.ค. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกขา้วอินทรีย์ 1 ฐาน 25 ต.ค. - 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าบญัชีครัวเรือน 1 ฐาน 25 ต.ค. - 30 ธ.ค. กรมตรวจบญัชี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชีว
ภณัฑเ์พ่ือการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช

1 ฐาน
25 ต.ค. - 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ตน้ทุนการผลิตขา้วและการเพ่ิมผลผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนยวิ์จยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, กรม
พฒันาท่ีดิน

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

         
1 มี.ค. - 30 พ.ค.
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 12 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, กรมปศุสตัว์
,กรมตรวจบญัชี

 2.5 พฒันาศนูยเ์ครือขา่ย (ระบุช่ือศนูย)์

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

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

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * คณะกรรมการ ศพก.

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 26 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  15 ส.ค.- 30 ก.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

เดือนละ 3 คร้ัง 

ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน

25 พ.ย.59- 28 ก.พ.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
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 48 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, ปศุสตัว,์ 
กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 30 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, ปศุสตัว,์ 
กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 18 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, ปศุสตัว,์ 
กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 คร้ัง

เดือนละ 4 คร้ัง 

ตลอดปีงบประมาณ
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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 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 การศึกษาดูงาน 10 คร้ัง มหาวิทยาลยั กรม
อาชีวศึกษา กรม
สามญัศึกษา ส านกั
ปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก. (ระบุวิชา)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยวิ์จยัขา้ว, กรม
พฒันาท่ีดิน, กรม
ประมง, ปศุสตัว,์ 
กรมชลประทาน,
กรมตรวจบญัชี,กรม
วิชาการเกษตร

 1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย 1-30 พ.ค. กรมพฒันาท่ีดิน

 2) วิชา การท าเกษตรผสมผสาน 1 / 50 คร้ัง/ราย 1-30 พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การปลูกขา้วอินทรีย์ 1 / 50 คร้ัง/ราย      1-30 พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบุวิชา)



ตลอดปีงบประมาณ

  
 1 เม.ย.-  30 พ.ค.
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ระยะเวลา

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

ด าเนินการ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย   1 พ.ค.-  30 มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม

 1) วิชา การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย          1 มี.ค.-  30 เม.ย.   กรมตรวจบญัชี

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

12 คร้ัง อปท.

เดือนละ 1 คร้ัง
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวดัอุบลราชธานี 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 ศูนย์ 1-15 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 1-15 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั 1-25

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ไถกลบตอซงั.... 1 ฐาน 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...ปุ๋ ยพืชสด....... 1 ฐาน 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.ปศุสตัวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าน ้าหมกัชีวภาพ... 1 ฐาน 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงแหนดง.... 1 ฐาน 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สถานีพฒันาท่ีดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงไสเ้ดือน....... 1 ฐาน 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.ปศุสตัวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ปุ๋ ยหมกัแหง้... 1 ฐาน 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การท าเช้ือราไตรโค
เดอร์มา

1 ฐาน 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.ปศุสตัวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว... 1 ฐาน 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.ประมงจงัหวดั

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ตน้ทนุการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนยวิ์จยัขา้ว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพฒันาท่ีดิน 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 6 เร่ือง 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว,  2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบช่ืุอศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนต าบลเหล่าเสือ
โกก้

1 ศูนย์ 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชุมชนต าบลเหล่าเสือโกก้ 1 ศูนย์ 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 ศูนยวิ์จยัขา้ว

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

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนต าบลเหล่าเสือโกก้ 1 ศูนย์ 15 ธ.ค 59 - 30 ม.ค.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 26 8 13

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 25 สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยวิ์จยัขา้ว,  4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

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

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

100

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

หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทนุ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบวิุชา))

 1) วิชา การผลิตและขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การผลิตปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพและน ้า
หมกัชีวภาพ

1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ ยสัง่ตดั) 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบวิุชา) 1 / 50 คร้ัง/
ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทนุอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวิุชา)

คร้ัง/
ราย

 1) วิชาการเพ่ิมมูลค่าขา้ว 1 / 50 คร้ัง/ สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ สนง.เกษตรอ าเภอ
5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอ่ืนๆอยา่งไม่เป็นทางการ 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. การสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ช่ือกิจกรรม ....................................................
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