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1. ประชุมช้ีแจง CoO และ จนท. ศพก., CoO, สนง.เกษตรอ ำเภอ

2. การวิเคราะห์ศักยภาพ

     2.1 วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนการพัฒนา 

ศพก.

10 ศูนย์ 3,6,1,5,8 4,9 2,7,10 ศพก.,  สนง.เกษตรอ ำเภอ ,  CoO

    2.2 วิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 30 ศูนย์ ทุกศูนย์ ศพก.,  สนง.เกษตรอ ำเภอ ,  CoO

3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย

     3.1 จัดท าแผนการพัฒนา ศพก. 10 ศูนย์ ศพก., CoO, สนง.เกษตรอ ำเภอ

     3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 10 ศูนย์ xxxxx

          - เตรียมกำร 1-6,8-10 7,8

          - ปรับปรุงข้อมูล 1-6,9 7-8,10 4,7,8 7,8 7 7

          - ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ 2,4,7-10

9-10
4,7,8 4-5,7,8 7

          - จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 6 6 1,3,7-8 2,4,7,

9-10

4,7 4,7,8 7 8

     3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 10 ศูนย์ xxxxx

          - เตรียมกำร / วำงแผน 1,5 1,5,7 6 6 2-4,

6,9,10

2,8-9

ภำคผนวก 3.1 

แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จังหวัด…ราชบุรี..... ประจ าปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ

              ทุก ศพก . ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัย

ข้ำว,ศวพ.รำชบุรี,  สถำนีพัฒนำท่ีดิน,

 สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.

ปศุสัตว์ ,ศคปช.สวนผ้ึง,  โครงกำร

ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน,ศจช.

สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบุรี,ศจช.บ้ำนสิงห์1-7,9-10

ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัย

ข้ำว,  สถำนีพัฒนำท่ีดิน,  สนง.ประมง

,  สนง.ปศุสัตว์,  ศวพ. (หนองกวำง), 

โครงกำรชลประทำน,  สนง.ปฏิรูป

ท่ีดิน, ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบุรี

แผน CoO

ตัวอย่าง
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          - ด ำเนินกำร 1,5,6-7 1,5,6-7 1,3-5,

6-10

3-5,

8-10

2-5,

8-10

2-5,

8-10

2-5,

8-10

     3.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

ศพก.

10 ศูนย์ xxxxx 3,4,5 3,4,5 2-6,'8-10 2-3,5-6,

1,'8-10

1-2,5,

7-10

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

          - ข้อมูลพ้ืนฐำนชุมชน ข้อมูลวิชำกำร 

ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตร

     3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย 90 ศูนย์

          - คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่ำย 9 1-7,10 8

          - วิเครำะห์ศูนย์เครือข่ำย 3-6,9 1-2,7-8

,10

          - ปรับปรุง/พัฒนำ 1,6,9-10 1-5, 5,7

     3.6. คณะกรรมการ ศพก.

          - ประชุมเช่ือมโยงคณะกรรมกำร

เครือข่ำย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

          - ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. 

ระดับจังหวัด

10 ศูนย์ 2-3,5-

6,8-10

2-3,5,

8-10

2-3,5,

8-10

ทุก ศพก. ทุก ศพก. ทุก ศพก. 2-3,5,

8-10

2-3,5-

6,8-10

2-3,5,

8-10

2-3,5,

8-10

2-3,5,

8-10

2-3,5,

8-10

ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ

          - ประชุมคณะกรรมกำร ศพก.

          - ติดตำมผลกำรเปล่ียนแปลงหลังผ่ำน

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

10 ศูนย์ ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

     4.1 กำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร 12 คร้ัง ศพก.

     4.2 กำรให้บริกำรด้ำนกำรเกษตร 12 คร้ัง ศพก.

ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัย

ข้ำว,  สถำนีพัฒนำท่ีดิน,  สนง.ประมง

,  สนง.ปศุสัตว์,  ศวพ. (หนองกวำง), 

โครงกำรชลประทำน,  สนง.ปฏิรูป

ท่ีดิน, ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบุรี

สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัยข้ำว

,สนง.สหกรณ์, สถำนีพัฒนำท่ีดิน,  

สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.

ปศุสัตว์ ,ชป.นครชุมน์, โครงกำร

ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน,ศวพ.

รำชบุรี

ทุก ศพก.

  - ศพก.,สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัยข้ำว, 

 สถำนีพัฒนำท่ีดิน,  สนง.ประมง,สนง.ตรวจ

บัญชี,  สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงกำร

ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน,สปก.รำชบุรี,

 ศวพ.รำชบุรี

ทุก ศพก.

ทุก ศพก.
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     4.3 Field Day 10 ศูนย์ 1,8 2-7,9-10 สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัยข้ำว

,สนง.สหกรณ์,  สถำนีพัฒนำท่ีดิน, 

ศพก.,  สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี,

 สนง.ปศุสัตว์,  ศูนย์เคริอข่ำย ศพก., 

โครงกำรชลประทำน,  สนง.ปฏิรูป

ท่ีดิน, ศวพ.รำชบุรี

     4.4 กำรแก้ปัญหำและรับเร่ืองร้องเรียน 10 ศูนย์  - ศพก.

5. การอบรมเกษตรกร 300 รำย 6 6 2,4-5,

8-10

2,4-5,

7-10

1-2,4-5,

8-10

4,7 3,8 3 3,6,7 7   - สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัยข้ำว.,

 ศวพ.รำชบุรี, สถำนีพัฒนำท่ีดิน, 

สนง.กษ,  สนง.ประมง.,ชป.นครชุมน์,

 สนง.ปศุสัตว์ ,  ศพก., สนง.ตรวจ

บัญชี, โครงกำรชลประทำน,ศวช.,  

สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, CoO

6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม

          - วิจัยร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ

             * ประสำนงำน 3,6 3,6 3,6 1,3,6 1,2,3,4,

6,10

2,3,4,

6,10

2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10

             * เข้ำร่วมวิจัย 6 6 6 6 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10

          - ทดสอบผลกำรวิจัยร่วมกับ

สถำบันกำรศึกษำ

             * ประสำนงำน 1 1,2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10

             * เข้ำร่วมทดสอบ 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 2,4,10 2,4,10

          - ฝึกงำนของนักศึกษำ

             * ประสำนงำน 1 1,2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10

             * รับฝึกงำน 2,4,10 2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10

ทุก ศพก.

 - ศพก., 

 - ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ, 

 - CoO

 - มหำวิทยำลัยเกษตรวิทยำเขต

   ก ำแพงแสน, 

 - มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

 - มหำวิทยำลัยอัสสัมชัน

 - ศูนย์วิจัยข้ำว,สนง.สหกรณ์ 

 - สถำนีพัฒนำท่ีดิน, ศพก.,

 - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี 

 - สนง.ปศุสัตว์,

 - มจธ.วิทยำเขตรำชบุรี 

 - สถำนีพัฒนำท่ีดิน, 

 - สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, ศวพ.รำชบุรี
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7. การสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคล่ือน         

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

10 ศูนย์

  7.1 กำรจัดท ำแปลงต้นแบบ

  7.2 ป้ำยฐำนเรียนรู้

  7.3 เอกสำรวิชำกำร

  7.4 ถ่ำยทอดควำมรู้

  7.5 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต

  7.6 สนับสนุนส่ือเรียนรู้ด้ำนสหกรณ์

  7.7 สนับสนุนกำรรวมกลุ่ม

8. ติดตามประเมินผลและรายงาน

 8.1 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 12 คร้ัง  - ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ, ศพก.

 8.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 คร้ัง  - ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ

1 คือ 2 คือ ศพก. อ.เมืองรำชบุรี 3 คือ ศพก. อ.ด ำเนินสะดวก

4 คือ ศพก. อ.จอมบึง 5 คือ ศพก. อ.บ้ำนโป่ง 6 คือ ศพก. อ.บำงแพ

7 คือ 8 คือ ศพก. อ.สวนผ้ึง 9 คือ ศพก. อ.วัดเพลง

10 คือ ศพก. อ.บ้ำนคำ

ศพก. อ.โพธำรำม

ทุก ศพก.

  สนง.พัฒนำท่ีดิน,

  สนง.เศรษฐกิจกำรเกษตร,

  ศูนย์วิจัยข้ำว,

  สนง.เกษตรและสหกรณ์,

  สนง.ตรวจบัญชี,

  สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์,

  สนง.ปศุสัตว์,

  ศวพ.รำชบุรี

ทุกวันท่ี 25 ของเดือน     รำยงำนทุก ศพก.

ทุก ศพก.

ศพก. อ.ปำกท่อ


