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1. การเตรียมการ

 -ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก.และเครือข่าย xxxxx

 -ร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา ศพก.

 - ก าหนดแนวทางพัฒนาและแผนการด าเนินงาน

 - พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. xxxxx

 2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน 1 ฐาน

        * การป่ันดินนา การลูบเทือก การชักร่องน  า

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะกล้านาโยน 1 ฐาน

        * แบบแห้ง (เพาะบนบก) การใช้เมล็ดพันธ์ุ

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การโยนกล้า 1 ฐาน

       * การแกะต้นกล้า การขนย้ายกล้า วิธีการโยนกล้า

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 ฐาน

          * ปุ๋ยส่ังตัด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารชีวภัณฑ์

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเพ่ิมมูลค่าสินค้า 1 ฐาน

       * การสีข้าวขาว , ข้าวกล้อง การบรรจุภัณฑ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าบัญชี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าเกษตรผสมผสาน

หมายเหตุ

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

ภาคผนวก 3.2

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ  นายเอ้ือ  สวัสด์ิจุ้น         สินค้าหลัก  ข้าว

จุดเด่น     1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว     2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ
ระยะเวลา

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

แผน ราย ศพก.ตัวอย่าง
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 2.2 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด 1 เร่ือง

ต้นทุนการผลิตข้าว

          - คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ วิเคราะห์ปริมาณธาตุ NPK

 ในดิน เตรียมดิน รูปแบบการปลูกข้าว ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยส่ังตัด) ส ารวจติดตามแมลงศัตรูพืช 

การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)

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

          - ข้อมูลพื นฐานชุมชน

          - ข้อมูลวิชาการ

          - ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

     2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย xxxxx

          - คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย 18

          - วิเคราะห์ศุนย์เครือข่าย 18

          - ปรับปรุง/พัฒนา ฯลฯ

     2.6. คณะกรรมการ ศพก. xxxxx

          - ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั ง 10,17,18 29 18 16 16 20 18 15 6 10 7

          - ติดตามผลการเปล่ียนแปลงหลังผ่าน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. การให้บริการของ ศพก. xxxxx

     3.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง

     3.2 การให้บริการด้านการเกษตร

     3.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 22 จัดงานวันField Day หลังวัน

          - เตรียมการก่อนจัดงาน แรกนา

             * ประชาสัมพันธ์ 1-21

             * เตรียมสถานท่ี/วัสดุอุปกรณ์ 1-21

1 มี.ค. - 30 ก.ค.

25 พ.ย. - 30 เม.ย.

1 ก.พ.-31มี.ค.
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             * เตรียมเกษตรกร 1-21

             * นิทรรศการ 1-21

             * ประสานการสนับสนุนหน่วยงานภาคี 1-21

          - ด าเนินงานจัดงาน 22

          - สรุปผล 26

     3.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - ครั ง

4. การอบรมเกษตรกร xxxxx

     - การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ

เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร

3/30 ครั ง/ราย 19 17 8

      - สรุปผลการอบรม

5. พัฒนาทีมงาน

 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ

สมาชิก

6. ติดตามประเมินผลและรายงาน

6.1 การรายงานความก้าวหน้า

6.2 สรุปผลการด าเนินงาน

ทุกวันท่ี 27 ของเดือน


