
ตวัอยา่งแผน ศพก. หนา้ที ่1

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

305,173      

1. การเตรียมการ

 -ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก.และ
เครือขา่ย

2,000          

 -ร่วมกนัวิเคราะห์เพ่ือการพฒันา ศพก.

 - ก าหนดแนวทางพฒันาและแผนการ
ด าเนินงาน

 - พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก. 49,329        

 2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดนิ 1 ฐาน

          * การป่ันดินนา การลูบเทือก การชกั
ร่องน ้า

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะกล้านาโยน 1 ฐาน

          * แบบแหง้ (เพาะบนบก) การใชเ้มลด็
พนัธ์ุ

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การโยนกล้า 1 ฐาน

          * การแกะตน้กลา้ การขนยา้ยกลา้ 
วิธีการโยนกลา้

หมายเหตุ

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

แผนปฏบัิติการบูรณาการขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวดัราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2560

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ  นายเอื้อ  สวสัดิ์จุ้น         สินค้าหลัก  ข้าว

จุดเด่น     1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว     2.การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตข้าว

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ
ระยะเวลา

C
แผน ศพก.
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     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การลดต้นทุนการผลติ

ข้าว

1 ฐาน

          * ปุ๋ ยสัง่ตดั การใชปุ้๋ ยอินทรีย ์การใช้
สารชีวภณัฑ์

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเพิม่มูลค่าสินค้า 1 ฐาน

          * การสีขา้วขาว , ขา้วกลอ้ง  การบรรจุ
ภณัฑ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าบญัชี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าเกษตรผสมผสาน

 2.2 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด 1 เร่ือง

ต้นทุนการผลติข้าว

          - คดัเลือกเมลด็พนัธุ ์วิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุ NPK ในดิน เตรียมดิน รูปแบบการปลูก
ขา้ว ใชปุ้๋ ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน (ปุ๋ ยสัง่ตดั) 
ส ารวจติดตามแมลงศตัรูพืช การใชปุ้๋ ยพืชสด 
(ปอเทือง)

  2.3 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง

          - ขอ้มลูพ้ืนฐานชุมชน

          - ขอ้มลูวิชาการ

          - ขอ้มลูขา่วสารดา้นการเกษตร

     2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย 66,750        

          - คดัเลือก/รับรองศนูยเ์ครือขา่ย 18
          - วิเคราะห์ศนุยเ์ครือขา่ย 18
          - ปรับปรุง/พฒันา ฯลฯ

1 มี.ค. - 30 ก.ค.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

25 พ.ย. - 30 เม.ย.

1 ก.พ.-31มี.ค.
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     2.6. คณะกรรมการ ศพก. 2,000          

          - ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง 10,17,18 29 18 16 16 20 18 15 6 10 7
          - ติดตามผลการเปล่ียนแปลงหลงัผา่น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. การให้บริการของ ศพก. 161,594      

     3.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร 12 คร้ัง

     3.2 การใหบ้ริการดา้นการเกษตร

     3.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 22 จดังานวนัField Day หลงัวนั

          - เตรียมการก่อนจดังาน แรกนา

             * ประชาสมัพนัธ์ 1-21
             * เตรียมสถานท่ี/วสัดุอุปกรณ์ 1-21
             * เตรียมเกษตรกร 1-21
             * นิทรรศการ 1-21
             * ประสานการสนบัสนุนหน่วยงาน
ภาคี

1-21
          - ด าเนินงานจดังาน 22
          - สรุปผล 26
     3.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - คร้ัง

4. การอบรมเกษตรกร 23,500        

     - การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

3/30 คร้ัง/ราย 19 17 8

      - สรุปผลการอบรม

5. พฒันาทมีงาน
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 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือการพฒันาตนเอง
และสมาชิก

6. ตดิตามประเมนิผลและรายงาน

6.1 การรายงานความกา้วหนา้

6.2 สรุปผลการด าเนินงาน

ทกุวนัท่ี 27 ของเดือน


