
แผนการด าเนนิงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ…..เชียงคาน....จงัหวดั...เลย....... 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. การวเิคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอเชียงคาน

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอเชียงคาน/ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ดินและปุ๋ยการผลิตและการใช้สารชีว
ภณัฑ์..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ , พฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การผลิตเมล็ดพนัธุ์.... 1 ฐาน สนง.เกษตร,ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวอุดรธานี

สนง.เกษตรอ าเภอ ,ประมงจังหวดั,

ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....ปศุสัตว.์......... 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ , ปศุสัตว ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...พชืสมุนไพร...
1 ฐาน

ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเลย

    - ฐานเรียนรู้  เร่ือง  ..บญัชีครัวเรือน... 
1 ฐาน

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทนุการผลิตข้าว 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวอุดร

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

กจิกรรม หนว่ยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...ประมง........ 1 ฐาน
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 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน ต .บฮุม 1 ศูนย์
สนง.เกษตรอ าเภอ 

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ต.บฮุม..... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ , พชืสวนเลย

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ต.นาซ่าว 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ 

    - ศูนย ์.ข้าวชุมชน ต.นาซ่าว..... ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวอุดร

    - ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบล

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง กระทรงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 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 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั....ม. วทิยาลัยราชภฎัเลย ม. วทิยาลัยราชภัฎเลย
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  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั.................

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุชิา))

 1) วชิาการเตรียมดิน 1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วชิาการเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ
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 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) 1/50 ครั ง/

ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร
 การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

ครั ง/
ราย

 1) วชิาสอนแนะการจดัท าบญัชีต้นทนุอาชีพ
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

         - สมาชิกเกษตรทฤษฎใีหม่   170  ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

         - สมาชิกแปลงใหญ่ประชารัฐ 173 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 2) สร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี 1 ครั ง
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 3) สร้างครูบญัชีประจ าศูนย์ 2 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 4) การใหบ้ริการความรู้การจดัท าบญัชี แกเ่กษตรกร 20 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 5) ก ากบัแนะน าการจดัท าบญัชี 36 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 6) ติดตามการจดัท าบญัชี 36 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

5.1.4 หลักสูตรเสริม กรมประมง

  1)  พฒันา ศพก. 1/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  2) จดักจิกรรม Field Day 100/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  3)  ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร 30/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  4)  แปลงเรียนรู้ 1/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  5)  แปลงเครือข่าย 1/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  6)  บริหารจดัการศูนย์ 1/8 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด
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  7)  งานตามนโยบาย 2/10 ราย/

ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด
5.1.5 หลักสูตรเสริม กรมพฒันาที่ดิน

  1)  จดัท าฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยกีารจดัการดิน (สาธติ)

        1.1 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 2 ตัน
สนง.พฒันาที่ดิน

        1.2 น  าหมักชีวภาพ 100 ไร่
สนง.พฒันาที่ดิน

  2)   จดัอบรมใหค้วามรู้เกษตร
สนง.พฒันาที่ดิน

        2.1 หลักสูตรการใช้สารอนิทรียล์ดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร

1 ครั ง

สนง.พฒันาที่ดิน
        2.2 หลักสูตร Agri Map บนระบบ Internet 1 ครั ง

สนง.พฒันาที่ดิน
5.1.6 หลักสูตรเสริม กรมปศุสัตว์

  1)   พฒันาความพร้อม ศพก.(ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว)์ 1 ศูนย์ สนง.ปศุสัตว์

  2)  พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. 1 ราย สนง.ปศุสัตว์

  3)  ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชีพด้านปศุสัตว์(เมนู
ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์)

1 ราย สนง.ปศุสัตว์

5

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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 หนว่ยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
5.1.7 หลักสูตรเสริม  กรมส่งเสริมการเกษตร

  1)  ปรับปรุงฐานเรียนรู้ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  2)  ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  3)   ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 50 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

  4)  เอกสาร ข้อมูล ข่าวสาร

  5)  การพฒันาศูนยเ์ครือข่าย  (ศดปช , ศจช.) 3 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  6)  งาน Field day 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

  7)  ประชุมคณะกรรมการ  ศพก.

  8)  แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื

  9)  สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล

5.1.8 หลักสูตรเสริม  กรมการขา้ว

  1)  การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านข้าว 1 ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวอุดรฯ

  2)   การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านข้าว 50 ราย ศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวอุดรฯ

5.1.9  หลักสูตรเสริม  กรมส่งเสริมสหกรณ์

  1)  สนบัสนนุวทิยากรถ่ายทอดความรู้เร่ืองการสหกรณื การ
รวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที่ ศพก.ก าหนด)

1 ศูนย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

  2)   สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื นที่ 
 ศพก.

1 ศูนย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

  3)   สนบัสนนุการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์  ประจ า  ศพก. 1 ศูนย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

  4)   การติดตาม  ประเมินผลกจิกรรม  และรายงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ
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5.1.10  หลักสูตรเสริม  กรมชลประทาน

  1)   จดัท าข้อมูลประจ า ศพก.
 ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  2)    ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
 ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  3)    บริการข้อมูล  ข่าวสารและวชิาการ
 ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

5.1.11  หลักสูตรเสริม  กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

  1)    เอกสารใหค้วามรู้  เร่ือง ปฏบิติัการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

5.1.12 หลักสูตรเสริม  ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแหง่ชาติ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ
5.1.13  หลักสูตรเสริม  ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

  1)    ฝึกอบรมเพื่อพฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
เพื่อเปน็วทิยากรให ้ศพก.

1 ราย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  2)  สัมมนาเชิงปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

1 ราย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  1)   สนบัสนนุเอกสารชุดองค์ความรู้  เร่ืองมาตรฐานต่างๆ 1 ศูนย์
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ ดา่นซ้าย จังหวดั เลย ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ กสก. ปศ. พช. พด. กส. กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ฯจงัหวดั

 กส. กรมวชิาการเกษตร เกษตรที่สูงด่านซ้าย

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

สนง.ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ 1 เร่ือง การจดัการดินปุ๋ย 1 ฐาน ศพก.ด่านซ้าย กสก. พด.

    - ฐานเรียนรู้ 2 เร่ือง การปลูกขา้วไร่ 1 ฐาน ศพก.ด่านซ้าย กสก. กรมการข้าว

    - ฐานเรียนรู้ 3 เร่ือง ระบบการให้น  า 2 ฐาน ศพก.ด่านซ้าย กรมชลประทาน

    - ฐานเรียนรู้ 4 เร่ือง การแปรูปขา้ว 1 ฐาน ศพก.ด่านซ้าย กลุ่มแม่บ้าน

    - ฐานเรียนรู้ 5 เร่ืองการท าเกษตรผสมผสาน 1 ฐาน เกษตรที่สูงด่านซ้าย

    - ฐานเรียนรู้ 6 เร่ืองการท าบัญชคีรัวเรือน 2 ฐาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ 7 การจดัการศัตรูพืชแบบ      
      ผสมผสาน

1 ฐาน กสก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองขา้วไร่ 1 เร่ือง ศพก.ด่านซ้าย กสก. 

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

กิจกรรม 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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ กสก.

    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชมุชน 1 ศูนย์ กสก.

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั ง ศพก.ด่านซ้าย กสก. 

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง หนว่ยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน กสก. 

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 4 ครั ง ศพก.ด่านซ้าย กสก. 

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง ศพก.ด่านซ้าย กสก. 

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ศพก.ด่านซ้าย กสก. 

 4.3 Field Day 1 / 200 ครั ง/ราย กสก. ปศ. พช. พด. กส. ปม.

 บัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ฯ

 กส. กรมวชิาการเกษตร

หนว่ยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 4.4  การสร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.สลากกินแบง่รัฐบาล

 4.5 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 0 ครั ง
 4.6 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 ครั ง ศพก.ด่านซ้าย กสก. ม. วทิยาลัยราชภัฎเลย

 4.6.1ให้ขอ้มูลกบัมหาวิทยาลัยราชฏัเลย
 4.7 คลินิกเกษตร 1 ครั ง กสก. ปศ. พช. พด. กส. 

 บัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ฯ

 กส. กรมวชิาการเกษตร

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

12 ครั ง/ราย ศพก.ด่านซ้าย กสก. 

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการใชปุ้๋ยอนิทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ ผลิตสารชวีภณัฑ์ 1 ต่อ 50 ครั ง/ราย ศพก.ด่านซ้าย กสก. พด.

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 2 ต่อ 50 ครั ง/ราย ศพก.ด่านซ้าย กสก.

เกษตรที่สูงด่านซ้าย

5.1.3 หลักสูตรเสริม
 1) วิชาบัญชคีรัวเรือน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

         - สมาชกิเกษตรทฤษฎใีหม่ 1 ต่อ 105 ราย/ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

         - สมาชกิแปลงใหญ่ 1 ต่อ 50 ราย/ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 2) สร้างฐานเรียนรู้ด้านบัญชี 1 ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 3) สร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย/ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 4) การให้บริการความรู้การจดัท าบัญช ีแก่
เกษตรกร

20 ราย/ครั ง

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 5) ก ากบัแนะน าการจดัท าบัญชี 36 ราย/ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

 6)ติดตามการจดัท าบัญชี 36 ราย/ครั ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.4 หลักสูตรเสริม กรมพัฒนาที่ดิน
  1)  จดัท าฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยกีาร
จดัการดิน (สาธิต)

        1.1 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 2 ตัน สนง.พัฒนาที่ดิน

        1.2 น  าหมักชวีภาพ 100 ไร่ สนง.พัฒนาที่ดิน

  2)  จดัอบรมให้ความรู้เกษตร สนง.พัฒนาที่ดิน

        2.1 หลักสูตรการใชส้ารอนิทรียล์ดการ
ใชส้ารเคมีทางการเกษตร

1 ครั ง

สนง.พัฒนาที่ดิน

        2.2 หลักสูตร Agri Map บนระบบ 
Internet

1 ครั ง

สนง.พัฒนาที่ดิน

5.1.5 หลักสูตรเสริม กรมปศุสัตว์
  1)   พัฒนาความพร้อม ศพก.(ส่ือการเรียนรู้
ด้านปศุสัตว์)

1 ศูนย์ สนง.ปศุสัตว์

  2)  พัฒนาศักยภาพเจา้ของ ศพก. 1 ราย สนง.ปศุสัตว์

  3)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชพีด้าน
ปศุสัตว์(เมนูทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

1 ราย สนง.ปศุสัตว์

5.1.6 หลักสูตรเสริม  กรมการขา้ว
  1)  การพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว 1 ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวอุดรฯ

  2) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. 
ด้านขา้ว

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.7  หลักสูตรเสริม  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  1)   สนับสนุนวิทยากรถา่ยทอดความรู้เร่ือง
การสหกรณื การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 
(ภายใต้หลักสูตรที่ ศพก.ก าหนด)

1 ศูนย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

  2)   สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของ
เกษตรกรในพื นที่  ศพก.

1 ศูนย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

  3)  สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์  
ประจ า  ศพก.

1 ศูนย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

  4)  การติดตาม  ประเมินผลกจิกรรม  และ
รายงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

5.1.8  หลักสูตรเสริม  กรมชลประทาน
  1)   จดัท าขอ้มูลประจ า ศพก.

 ประมงจงัหวดั , ศูนย์วจิยัและประมงน  าจดื

  2)   ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้  ประมงจงัหวดั , ศูนย์วจิยัและประมงน  าจดื

  3)   บริการขอ้มูล  ขา่วสารและวิชาการ  ประมงจงัหวดั , ศูนย์วจิยัและประมงน  าจดื

5.1.9  หลักสูตรเสริม  กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร

  1)    เอกสารให้ความรู้  เร่ือง ปฏบิัติการฝน
หลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

5.1.10 หลักสูตรเสริม  ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ

5.1.11  หลักสูตรเสริม  ส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร

  1)  สนับสนุนเอกสารชดุองค์ความรู้  เร่ือง
มาตรฐานต่างๆ

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  1)   ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เพื่อเป็นวิทยากรให้ ศพก.

1 ราย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  2)  สัมมนาเชงิปฏบิัติการเศรษฐกจิ
การเกษตรอาสา (ศกอ.)  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

1 ราย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ..........ท่าลี.่..................จังหวัด......เลย............... ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

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

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ยหมัก.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การจัดท าบัญชี 1 ฐาน กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์กรมชลประทาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม ปรมิาณ 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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน..บ้านเมี่ยง. 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน..บ้านน้ าแคม 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ,

ประมงอ าเภอ,ปศุสัตว์
อ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์กรมชลประทาน,
กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร,กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์,กรมส่งเสริม
สหกรณ์

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์กรมชลประทาน
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว,์กรมชลประทาน

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
กรมการขา้ว

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมพัฒนาที่ดิน,สนง.
เกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพนัธุดี์ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วชิา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วชิา การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

 1) วชิา..การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า .. 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน

 2) วชิา...บัญชีต้นทุนอาชีพ.... 1 / 50 คร้ัง/ราย กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.2.1อบรมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจอาสา(อศก.) 1 ราย สนง.เศรษฐกจิเกษตร

5.2.2สัมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจอาสา(อศก.) 1 ราย สนง.เศรษฐกจิเกษตร

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

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

กิจกรรม ปรมิาณ 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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

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

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สังกดักระทรวงเกษตรฯ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ยหมัก.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานพีฒันาที่ดิน

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานการเรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทอง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา

1 เร่ือง  สนง.เกษตรอ าเภอ /กยท.

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

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

    - ศูนยข์า้วชุมชน......................................... 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วิจัยข้าว

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

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย
*15

สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง มหาวิทยาลัย.........

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การท ายางแผ่นคุณภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การบริหารก าจดัศัตรูพืชและผลิตสาร
ชีวภัณฑ์

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพและการ
ท าปุ๋ยหมัก

1 / 50 คร้ัง/ราย

 4) วิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการ
ผสมปุ๋ยใช้เอง

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

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

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.....นาแห้ว......จังหวัด.....เลย................ ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ * 3-7 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *10-14 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การท าปุ๋ยหมัก..... 1 ฐาน

2 ม.ค.- 25 ก.พ..

สนง.เกษตรอ าเภอ/
สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช......

1 ฐาน

2 ม.ค.- 25 ก.พ..

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....การเล้ียงปลาในบ่อ
ซีเมนต์.....

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ/
ประมง

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

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์.จดัการศัตรูพืชชุมชน........................ 1 ศูนย์ 2 ม.ค.- 25 ก.พ.. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์.ดินปุ๋ยชุมชน................................ 1 ศูนย์
2 ม.ค.- 25 ก.พ..

สนง.เกษตรอ าเภอ/
สถานพีฒันาที่ดิน

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ/จังหวดั

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 4 คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * * สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * * สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
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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

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง

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

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/
ประมง/ปศุสัตว์/
พัฒนาที่ดิน/ตรวจ
บัญชี/สหกรณ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

สนง.เกษตรอ าเภอ/
ประมง/ปศุสัตว์/
พัฒนาที่ดิน/ตรวจ
บัญชี/สหกรณ์

 1) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อก าจดั
ศัตรูพืช..

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรจงัหวัด/
อ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สังกดักระทรวงเกษตรฯ
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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 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชีสหกรณ์
 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนนิงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร อ าเภอปากชม จังหวดัเลย 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 ศพก.ปากชม

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สงักดักระทรวงเกษตรฯ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดินเลย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดตน้ทนุการผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว์ 1 ฐาน ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรเลย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาท่ีดินเลย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑป้์องกนัก าจดัศตัรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตไมด้อกไมป้ระดบัให้มี

คุณภาพดี

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบช่ืุอศูนย)์

    - ศูนยข์า้วโพดเล้ียงสตัวชุ์มชน (เตรียมความพร้อม) 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศูนยเ์ครือข่าย) 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ คร้ัง

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มลู ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ/สงักดักระทรวงเกษตรฯ

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 200 คร้ัง/ราย *9 สนง.เกษตรอ าเภอ, จงัหวดั 

สถานีพฒันาท่ีดินเลย, กษ
ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (เกษตรท่ีสูง)

สนง.ประมง, ชลประทาน

สนง.ปศุสตัว,์ สนง.ตรวจบญัชี

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

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สงักดักระทรวงเกษตร/ศพก.

 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 าตามหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด

ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทนุ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตรหลกัของ ศพก (ระบวิุชา))

 1) วิชาการจดัการดินและปุ๋ ย 1/50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาท่ีดิน

 2) วิชาการเก็บตวัอยา่งดินและการวิเคราะห์ 1/50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาท่ีดิน

 3) การผลิตและขยายพนัธุ์ตน้พนัธุ์ดี 1/50 คร้ัง/ราย ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร(เกษตรท่ีสูง)

 4) การจดัการศตัรูพืชแบบวิธีผสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบวิุชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย กษ./พด./ชป./กวก./กสก.

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทนุอาชีพ องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้

คุณค่า 

 (ระบวิุชา)

1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาบญัชีตน้ทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบญัชี

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

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  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอผาขาว  จงัหวดัเลย ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.ผาขาว

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินปุย๋ 1 ฐาน สถานพีฒันาที่ดิน/

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การกรีดยางพาราอยา่ง
มีประสิทธิภาพและการท ายางแผนเพือ่เพิม่
มูลค่า

1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ กยท.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพืชแซมยาง
และกจิกรรมเสริม

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

   '- พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว 1 ฐาน กรมการข้าว

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การปลูก
พืชแบบผสมผสาน

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
สถานีพฒันาทีดิ่น,
ประมง,ปศุสัตว์
,สปก.

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

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชนบ้านดงน้อย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

   - แปลงติดตามสถานการศัตรูพืช สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * ศพก.,สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง ศพก./สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย *15 สังกดักระทรวง
เกษตรฯ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง

  4.5.1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน * * * มหาวทิยาลัยชีวติ

 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50    
  3 คร้ัง

คร้ัง/ราย * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การขยายพันธุ์พืช 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนยส่์งเสริมและพฒันาการ
เกษตร

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

 3) วิชา การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย พด./ชป./สปก./กสก./กวก.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชี

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย ชป.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 100 ราย กษ./สหกรณ์

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 60 ราย ศพก.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

 6.1 ส านักงานสลากกนิแบ่งรับบาล          
ชื่อกจิกรรม โครงการศาลาศูนยเ์รียรู้ ศพก.
6.2 สนับสนุนวิทยากร,การด าเนินการกลุ่ม,ส่ือ
การเรียนรู้,ติดตามประเมิณผล

1 ศูนย์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

6.2 จดัท าจดุเรียนรู้,ถา่ยทอดความรู้,ปรับปรุง
ฐานเรียนรู้

1 ศูนย์
กรมพัฒนาทีดิ่น

6.3 สร้างฐานเรียนรู้ 1 ฐาน
     สร้างครูบัญชี 2 ราย
     ให้บริการความรู้ 1 ศูนย์
6.4 พัฒนาคามพร้อม/ศักยภาพเจา้ของ ศพก. 1 ศูนย์/ราย
     ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชพี 1 ราย
6.5 พัฒนาศพก./แปลงเรียนรู้/แปลงเครือขา่ย 1 ศูนย์
     บริหารจดัการศูนย์/งานตามนโยบาย 1 ศูนย์
6.6 จดัท าขอ้มูลประจ าศพก./ถา่ยทอด
ความรู้/บริการขอ้มูลขา่วสาร

1 ศูนย์ กรมชลประทาน

6.7 เอกสารให้ความรู้เร่ืองปฏิบัติการฝนหลวง 1 ศูนย์ * กรมฝนหลวง
6.8 สนับสนุนเอกสารชดุองค์ความรู้ 1 ศูนย์ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตร

6.9 สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพศูนย์
และถา่ยทอดความรู้เร่ืองการปฏิรูปทีดิ่น

1 ศูนย์ สปก.

6.10 ฝึกอบรม(ศกอ.)เพือ่เป็นวิทยากร 1 ราย
       สัมมนา(ศกอ.)เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 ราย

กรมปศุสัตว์

กรมประมง

สนง.เศรษฐกจิเกษตร

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศพก.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดินและปุ๋ย 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สาร      
       ชีวภัณฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน

 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การวางแผนและการท า 
        บัญชีฟาร์ม

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าการเกษตรด้วย   
         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย
 (พืชสวน)

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงและการป้องกัน
         โรคในสัตว์

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กรมปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การ     ผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตไผ่
รวกหวาน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.)

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการเพิ่ม   
        ประสิทธิภาพการผลิตมะนาวนอกฤดู    
         และการผลิตไผ่รวกหวาน

2 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการ
เกษตร ศพก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการ
เกษตร ศพก. กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรม
ตรวจสอบบัญชี กรมชลประทาน กรมวิชาการ
เกษตร

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วมด 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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนายางเหนือ 1 ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนายางใต้ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

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

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * ศพก.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 24 คร้ัง ทุกวนัที ่15และ30 ของเดือน ศพก.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย * ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวิทยาลัย.........

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

1 / 50 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))
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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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 1) วิชาการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อก าจัด  
        ศัตรูพืช

1 / 50 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.

 2) วิชาการท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.
 3) วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะนาว
นอกฤดู

1 / 50 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.

 4) วิชาการการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตไผ่รวก
หวาน

1 / 50 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และศพก.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอภูเรือ จังหวดัเลย ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.ภูเรือ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สังกดักระทรวงเกษตรฯ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดินเลย
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกไม้ดอกไม้ไม้
ประดับ

1 ฐาน ส านกังานเกษตรจังหวดัเลย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดินเลย
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 
เทคโนโลยกีารผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มี
คุณภาพดี

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

39

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวทางหลักของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศูนยเ์ครือขา่ย) 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง * * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตรฯ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.3 Field Day 200 คร้ัง/ราย *20 สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

40

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ
ร่วมกบัสังกดักกระ
ทรวงเกษตรฯ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการจดัการดินและปุย๋ 1/50 คร้ัง/
ราย

สถานีพัฒนาที่ดิน

 2) วิชาการเกบ็ตัวอยา่งดินและการวิเคราะห์ 1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ/
สถานีพัฒนาที่ดิน

 3) การผลิตและขยายพันธุ์ต้นพันธุ์ดี 1/50 คร้ัง/
ราย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร (เกษตรที่สูง)

 4) การจดัการศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน 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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/
ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/
ราย

กษ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 คร้ัง/
ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.ตรวจบญัชี

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/
ราย

ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ…..ภูหลวง.......จงัหวดั...เลย....... ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

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

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอภหูลวง

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอภหูลวง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ดินและปุ๋ยการผลิตและการใชส้ารชวี
ภัณฑ์..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ , พฒันาที่ดิน

สนง.เกษตรอ าเภอ ,ประมงจังหวดั,

ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...พืชสมนุไพร...
1 ฐาน

พชืสวนเลย

    - ฐานเรียนรู้  เร่ือง  ..บัญชคีรัวเรือน... 
1 ฐาน

สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทุนการผลิตออ้ย 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,โรงงานน  าตาลมิตรภหูลวง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...ประมง........ 1 ฐาน

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
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ระยะเวลา

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

กจิกรรม หน่วยปริมาณ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน ต.เลยวงัไสย์ 1 ศูนย์
สนง.เกษตรอ าเภอ 

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน ต.ภูหอ 1 ศูนย์
สนง.เกษตรอ าเภอ 

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน ต.แกง่ศรีภูมิ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ , สถานีพฒันาที่ดินเลย

    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต.ห้วยสีเสียด 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ 

    - ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลห้วยสีเสียด

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง กระทรงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร 12 ครั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 4.5 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ
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 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิา))

 1)การลดต้นทุนการผลิตออ้ย 1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) การเพิ่มผลผลิตออ้ย 1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) การบริหารจดัการกลุ่ม 1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/50 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1/100 ครั ง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กรเกษตรกร
 การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

50 ครั ง/
ราย

 1) วชิาสอนแนะการจดัท าบัญชต้ีนทุนอาชพี
สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย

         - สมาชกิเกษตรทฤษฎีใหม่ 100 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย

         - สมาชกิแปลงใหญ่ 50 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย

 2)สร้างฐานเรียนรู้ด้านบัญชี 1 ครั ง
สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย

 3)สร้างครูบัญชปีระจ าศูนย์ 2 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย

 4)การให้บริการความรู้การจดัท าบัญช ีแกเ่กษตรกร 20 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย

 5) ก ากบัแนะน าการจดัท าบัญชี 36 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย

 6)ติดตามการจดัท าบัญชี 36 ราย/
ครั ง สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์เลย

5.1.4 หลักสูตรเสริม กรมประมง

  1) พัฒนา ศพก. 1/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด
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  2) จดักจิกรรม Field Day 100/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  3) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร 50/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  4)  แปลงเรียนรู้ 1/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  5)  แปลงเครือขา่ย 1/1 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  6)  บริหารจดัการศูนย์ 1/8 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

  7)  งานตามนโยบาย 2/10 ราย/
ครั ง  ประมงจังหวดั , ศูนย์วจิัยและประมงน  าจืด

5.1.5 หลักสูตรเสริม กรมพัฒนาที่ดิน

  1) วชิา  จดัท าฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยกีารจดัการดิน 
(สาธติ)

        1.1 ปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน 2 ตัน
สนง.พฒันาที่ดิน

        1.2 น  าหมกัชวีภาพ 100 ไร่
สนง.พฒันาที่ดิน

  2) วชิา  จดัอบรมให้ความรู้เกษตร
สนง.พฒันาที่ดิน

        2.1 หลักสูตรการใชส้ารอนิทรียล์ดการใชส้ารเคมทีาง
การเกษตร

1 ครั ง

สนง.พฒันาที่ดิน
        2.2 หลักสูตร Agri Map บนระบบ Internet 1 ครั ง

สนง.พฒันาที่ดิน
5.1.6 หลักสูตรเสริม กรมปศุสัตว์

  1)  พัฒนาความพร้อม ศพก.(ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) 1 ศูนย์ สนง.ปศุสัตว์

  2)  พัฒนาศักยภาพเจา้ของ ศพก. 1 ราย สนง.ปศุสัตว์

  3)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชพีด้านปศุสัตว์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

1 ราย สนง.ปศุสัตว์

46

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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

กจิกรรม หน่วยปริมาณ

5.1.7 หลกัสตูรเสริม  กรมสง่เสริมการเกษตร

  1)   ปรับปรุงฐานเรียนรู้ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  2)   ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  3)   ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 50 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

  4)  เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร

  5)  การพัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย  (ศดปช , ศจช.) 3 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

  6)  งาน Field day 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

  7)   ประชมุคณะกรรมการ  ศพก. สนง.เกษตรอ าเภอ

  8)  แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.8  หลกัสตูรเสริม  กรมสง่เสริมสหกรณ์

  1)   สนับสนุนวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณื การ
รวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที่ ศพก.ก าหนด)

1 ศูนย์ สนง.สหกรณ์จังหวดัเลย

  2)    สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื นที่
  ศพก.

1 ศูนย์ สนง.สหกรณ์จังหวดัเลย

  3)   สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์  ประจ า  ศพก. 1 ศูนย์ สนง.สหกรณ์จังหวดัเลย

  4)   การติดตาม  ประเมนิผลกจิกรรม  และรายงาน สนง.สหกรณ์จังหวดัเลย

5.19  หลักสูตรเสริม  กรมชลประทาน

  1)  จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก.
สนง.ชลประทานจังหวดัเลย

  2)    ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
สนง.ชลประทานจังหวดัเลย

  3)   บริการขอ้มลู  ขา่วสารและวชิาการ
สนง.ชลประทานจังหวดัเลย
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5.1.10  หลักสูตรเสริม  ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

  1)   ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
เพื่อเป็นวทิยากรให้ ศพก.

1 ราย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  2)   สัมมนาเชงิปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

1 ราย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.เมืองเลย

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมัก.... 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเล้ียงไก-่เปด็.. 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงปลา-กบ 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์    
       เพือ่ก าจัดศัตรูพชื..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตยางพาราคุณภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ/กยท.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทนุ
การผลิตยางพารา

1 เร่ือง ศูนยว์จิัยข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พฒันาทีดิ่น, ประมง, ปศุ
สัตว์,สหกรณ์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ
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 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน ต.ศรีสองรัก ม.8 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน ต.นาดินด า ม.14 1 ศูนย์ ศูนยว์จิัยข้าว

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน ต.นาดินด า ม.4 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 2 คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย หนว่ยงานสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , 
มหาดไทย

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ ศึกษาดูงาน 2 คร้ัง มหาวทิยาลัยราชภัฎเลย

 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
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5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย ศพก.เมืองเลย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา)

 1) วิชา การผลิตปุย๋หมัก และปุย๋น้ าชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2) วิชา การผลิตสารชีวภณัฑ์ ปอ้งกันก าจัดศัตรูพชื 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การเสริมรายได้ในสวนยางพารา ปลูกมะนาว ,
 ผักเหลียง, ใบเตยหอม, กล้วย

1 / 50 คร้ัง/ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ
 4) วิชา การผสมปุย๋ใช้เอง ตามค่าวิเคราะหดิ์น 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 คร้ัง/ราย กษ./พด.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย
ปช.

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย               สหกรณ์, 

 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย         สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

 1) วิชา การรวมกลุ่มเพือ่จ าหน่ายยางพารา 1 / 20 ราย ศพก.เมืองเลย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

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

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

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 คณะกรรมการศพก.และ

สนง.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง * 1- 31 คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดินและปุ๋ย 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดินเลย

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

ศูนยส่์งเสริมและพัฒนา
อาชพีการเกษตรเลย

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

สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.
เกษตรจงัหวัดเลย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่และไก่
พื้นเมือง

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์จงัหวัดเลย

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

ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการ
เกษตรเลย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง บัญชีครัวเรือน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ตรวจบัญชสีหกรณ์เลย

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติเลย

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน กกเกล้ียง,
ปากปวน

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.
เกษตรจงัหวัด

    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน หนองหญ้า
ปล้อง

1 ศูนย์ * 22 * 15 สนง.เกษตรอ าเภอ,สนง.
เกษตรจงัหวัด

    - ศูนยเ์ครือข่ายการผลิตอ้อยโรงงาน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย * 22 มิย. สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์หม่อน

ไหมเฉลิมพระเกียรติ, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์
 ชลประทาน, ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร
เลย,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเลย,มทบ. 28,สถานี
ฟาร์มฝึกนักศึกษา มข.,
โรงงานน้ าตาลขอนแก่นสาขา
วังสะพุง

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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 ทดสอบการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน
ร่วมกับศูนยว์จิัยและพฒันาการเกษตรเลย

1 ศูนย์ ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการ
เกษตรเลย

  4.5.2 สนับสนุนการด าเนินกิจการกลุ่มของ
เกษตรกร

1 ศูนย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

  4.5.3 สนับสนุนเอกสารชุดองค์ความรู้เร่ือง
มาตรฐานต่างๆ

1 ศูนย์ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

  4.5.4 ฝึกอบรมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา(ศกอ.)

1 ศูนย์ สนง.เศรษฐกจิการเกษตร

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การเพิ่มผลิตอ้อยโรงงาน 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการ
เกษตรเลย

 2) วชิา การผลิตมะนาวนอกฤดู 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเลย

 3) วชิา การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและ    
             บิวเวอเรีย

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 ปรมิาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4) วชิา การเล้ียงไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ และเป็ดไข่ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

 5) วชิา การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมัก 1 / 50 คร้ัง/ราย สถานีพัฒนาที่ดินเลย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วชิา การท าการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ชลประทาน,ศูนยห์ม่อนไหม

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา การท าบัญชีครัวเรือน 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชสีหกรณ์เลย

5.2 วชิา การเล้ียงปลา กบ ในบ่อซีเมนต์ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.ประมงจงัหวัด

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สังกดักระทรวงเกษตรฯ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เทคโนโลยกีารจักการ
ดิน (ปุย๋หมัก, น  าหมัก)....

1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงสัตว์....... 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงปลาในบ่อดิน
และบ่อพลาสติก

1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน..

1 ฐาน สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท านาโยน.. 1 ฐาน เจา้ของศพก./กรมการขา้ว

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

1 เร่ือง กรมการขา้ว,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยัข้าว, สถานีพัฒนา
ที่ดิน, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยเ์ครือข่าย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชน......................................... 1 ศูนย์ กรมการขา้ว

    - ศูนยจ์ัดการดินปุย๋ชุมชน........................ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
, มหาดไทย,ศึกษาธกิาร

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สังกดักระทรวงเกษตรฯ

 4.5 คลินิกเกษตร 1 ครั ง สังกดักระทรวงเกษตรฯ ,มหาดไทย,ท้องถิน่
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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
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(IPM)

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การท าปุย๋หมักน  าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)
 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
 (ระบุวชิา)

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 86 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเอราวณั จังหวดัเลย ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.เอราวัณ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดินเลย
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การคัดเลือกและวิธีการ
ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ดี

1 ฐาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรเลย

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดินเลย
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 
เทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตการปลูกมันส าปะหลัง

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
และศูนยว์ิจยัและ
พัฒนาการเกษตร

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยเ์รียนรู้ยางพาราตามแนวทางหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ/
กยท.

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศูนยเ์ครือขา่ย) 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.3 Field Day 200 คร้ัง/ราย *12 สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

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

3/50 คร้ัง/
ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการจดัการดินและปุย๋ 1/50 คร้ัง/
ราย

สถานีพัฒนาที่ดิน

 2) วิชาการเกบ็ตัวอยา่งดินและการวิเคราะห์ 1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ/
สถานีพัฒนาที่ดิน

 3) การคัดเลือกและวิธีการปลูกมันส าปะหลัง 1/50 คร้ัง/
ราย

ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเกษตร

 4) การจดัการศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน 1/50 คร้ัง/
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ/
ส านักงานเกษตร
จงัหวัดเลย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/
ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/
ราย

กษ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/
ราย

สนง.ตรวจบญัชี

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/
ราย

ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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