แผนการดําเนินงาน MRCF
ชนิดสินคา ขาว ชื่อเรื่อง.การลดตนทุนการผลิตขาว หมู"ที่...2....ตําบล.....วังสําโรง.....อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ชื่อผูรับผิดชอบ.....นายวิรัตน, แป.นถนอม.......
จํานวนเกษตรกรเป.าหมาย.......20.............ราย พื้นที่.....450.......ไร"
แนวทางการพัฒนา/
การเพิ่มประสิทธิภาพ

วิธีการในการดําเนินการ

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
ที่คาดวาจะได"รับ

การใชสารจุลินทรีย,จาก
จาวปลวก เพื่อลดตนทุน
การผลิตขาว

1. ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย,บริการและถ"ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ในเรื่อง
ระบบ MRCF

กุมภาพันธ, 2557

2. ศึกษา วิเคราะห, ขอมูลดาน
ต"างๆเพื่อกําหนดพื้นที่และ
เกษตรกรเป.าหมาย

มีนาคม 2557

- มีการประชุม คณะกรรมการ
ศบกต.ไดรับทราบการส"งเสริม
การเกษตร ระบบMRCF
- มีการเสนอขอคิดเห็นดาน
การเกษตรในพื้นที่
- ไดพื้นที่และกลุ"มเกษตรกร
เป.าหมายในการกําหนดการ
ส"งเสริม ระบบ MRCF

3. การประชุมนัดหมายกลุ"ม
เกษตรกรเป.าหมาย ใหทราบ
เป.าประสงค,ของการ
ดําเนินงานและกําหนด
กิจกรรมการลดตนทุน
4. นํากลุ"มเกษตรกรศึกษาดู
งาน ณ จุดเรียนรูวิทยาลัย
ชาวนา (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
อ.โพทะเล )

มีนาคม 2557

เมษายน 2557

บุคคล/องค&กร/หนวยงาน
ที่มีสวนรวม
- คณะกรรมการ ศบกต.
- อปท.
- ผูนําชุมชน
-นวส.

การติดตามประเมินผล
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการดําเนินการ
-เอกสารรายงานการประชุม.
-ภาพถ"าย

- นวส
- ผูนําชุมชน
- คณะกรรมการ ศบกต.
- อกม.
- เกษตรกรเป.าหมายไดรับ
- เกษตรกรผูเขาร"วม
ทราบแนวทางการดําเนินการ กิจกรรม
ดานลดตนทุนการผลิตขาว
- ผูนําชุมชน
- นวส.

-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผูร"วมกิจกรรม
และขอมูลพื้นฐานเกษตรกร
- แบบสอบถามตนทุนการผลิตก"อน
เขาร"วมกิจกรรม
-ภาพถ"ายการประชุม
- แผนการดําเนินงานศึกษาเรียนรูใน
การลดตนทุน

-ไดเรียนรูการใชสารชีวภัณฑ,

-ภาพถ"ายการศึกษาดูงาน
- หนังสือเอกสารขอรับการศึกษาดู
งาน

-วิทยากรจากศูนย,เรียนรู
(จุลินทรีย,จาวปลวก)ลดตนทุน -เกษตรกรกลุ"มเป.าหมาย
- ผูนําทองถิ่น
การผลิตขาว
-มีการนําองค,ความรูที่ไดจาก - นวส.
การศึกษาดูงานนําไปใชในการ
ลดตนทุน

การใชสารจุลินทรีย,จาก
จาวปลวก เพื่อลดตนทุน
การผลิตขาว

5. ฝHกสาธิตการผลิตสารชีว
ภัณฑ,เพื่อใชเปIนปJจจัยการผลิต
และลดตนทุน

พฤษภาคม 2557

-เกษตรกรไดฝHกปฏิบัติและนํา - เกษตรกร
ความรูไปผลิตสารชีวภัณฑ,ใช - ผูนําชุมชน
- นวส.
- อปท.

-ภาพถ"ายกิจกรรมการฝHกปฏิบัติ

6. ผลิตสารจุลินทรีย,จากจาว
ปลวกเพื่อใชในฤดูนาปN

มิถุนายน 2557

7. จัดทําแปลงสาธิตการลด
ตนทุนการทํานา โดยการใชจุลิ
นทรีย,จาวปลวกย"อยสลายฟาง

มิถุนายน 2557

-เกษตรกรมีสารชีวภัณฑ,ใช
เปIนปJจจัยการผลิต สําหรับใช
ในการทํานา
-เกษตรกรลดตนทุนการใชปุPย
และมีการปรับปรุงโครงสราง
ดิน โดยการไถกลบฟาง

- ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตจุลินทรีย,
จากจาวปลวก
- รูปภาพกิจกรรมการผลิต
- รูปภาพแปลงสาธิต
- ตรวจดูแปลงสาธิต
- ป.ายแปลงสาธิต
- การสัมภาษณ,เกษตรกร
-- ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตจุลินทรีย,
จากจาวปลวก
- รูปภาพกิจกรรมการผลิต

8. ผลิตและใชสารจุลินทรีย,
จาวปลวก หมักสะเดา+
บอระเพ็ด พ"นป.องกันแมลง

กรกฎาคม – สิงหาคม
2557

9. ผลิตและใชสารจุลินทรีย,
จาวปลวก หมักผลไมฉีดบํารุง
ตนขาว

กันยายน – ตุลาคม
2557

10. ติดตามผลการดําเนินการ

พฤศจิกายน 2557

11. สรุปผลการดําเนินงาน

ธันวาคม 2557

- ผูนําเกษตรกร

- ผูนําชุมชน
- นวส.
- เกษตรกรเป.าหมาย
- เกษตรกรผูสนใจ
- นวส

-เกษตรกรลดตนทุนการผลิต - เกษตรกรเป.าหมาย
และลดการใชสารเคมี มีความ - เกษตรกรผูสนใจ
ปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น
- นวส.
-เกษตรกรลดตนทุนการใช
สารบํารุงฉีดพ"นขาว และขาว
มีสารเคมีตกคางนอยลง การ
เจริญเติบโตดี ผลผลิตดีขึ้น
-ไดขอมูลที่เปIนสถิติ ที่
สามารถเปรียบเทียบตนทุน
การผลิตตลอดฤดูกาลได
-ไดผลสรุปกี่ทํางานเพื่อนําไป
ขยายผล ปรับปรุงการทํางาน

- เกษตรกรเป.าหมาย
- เกษตรกรผูสนใจ
- นวส.

- ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตจุลินทรีย,
จากจาวปลวก
- รูปภาพกิจกรรมการผลิต

-เกษตรกรเป.าหมาย
-ผูนําทองถิ่น ชุมชน
-อปท. ,นวส.
-เกษตรอําเภอ
-นวส.

- รูปภาพกิจกรรมการผลิต
- การสัมภาษณ,
- แบบสอบถามตนทุนการผลิตหลัง
ร"วมกิจกรรม

12. ขยายผลไปสู"ชุมชน และ
พื้นที่ใกลเคียง

ธันวาคม 2557

-เกษตรกรในชุมชนไดรับองค,
ความรูในการลดตนทุนการ
ผลิตขาว โดยการใชจุลินทรีย,
จาวปลวกเปIนปJจจัยการผลิต
หลัก และมีความปลอดภัยใน
สุขภาพ ลดการใชสารเคมีลง

-ผูนําทองถิ่น ชุมชน
-อปท.
-เกษตรกรทั่วไป

- ภาพกิจกรรมการขยายผล
- แปลงสาธิต
- การศึกษาดูงานจุดที่ประสบ
ความสําเร็จ

