
ตัวอยา่งแผน Single Command หนา้ที1่

ระยะเวลา

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

2,266,025  

1. ประชุมช้ีแจง SC และ จนท.
 - ศพก., SC, สนง.เกษตรอ ำเภอ

2. การวเิคราะห์ศักยภาพ

     2.1 วเิคราะห์เพ่ือก าหนดแผนการพฒันา 

ศพก.

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

3.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

     3.1 จัดท าแผนการพฒันา ศพก. 10 ศูนย์  - ศพก., SC, สนง.เกษตรอ ำเภอ

     3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 10 ศูนย์

          - เตรียมกำร 1-6,8-10 7,8

          - ปรับปรุงขอ้มูล 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

          - จดัท ำเอกสำรเผยแพร่ 6 6 1,3,7-8 2,4,7,
9-10

4,7 4,7,8 7 8

     3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 10 ศูนย์

          - เตรียมกำร / วำงแผน 1,5 1,5,7 6 6 2-4,
6,9,10

2,8-9

          - 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

              ทุก ศพก.  - ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, 
ศนูยวิ์จยัขำ้ว,ศวพ.รำชบุรี,  สถำนี
พฒันำท่ีดิน, สนง.ประมง,สนง.
ตรวจบญัชีฯ, สนง.ปศสุัตว ์,
ศคปช.สวนผ้ึง,  โครงกำร
ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน
,ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบุรี,ศจช.
บำ้นสิงห์

1-7,9-10

  - ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, 
ศนูยวิ์จยัขำ้ว,  สถำนีพฒันำท่ีดิน, 
 สนง.ประมง,  สนง.ปศสุัตว,์  
ศวพ. (หนองกวำง), โครงกำร
ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, 
ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบุรี

แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร

จังหวดั…ราชบุรี..... ประจ าปีงบประมาณ 2561

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

แผน Single Command
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     3.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 ศูนย์ 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

          - ขอ้มูลพ้ืนฐำนชุมชน

          - ขอ้มูลวิชำกำร

          - ขอ้มูลข่ำวสำรดำ้นกำรเกษตร

     3.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย 90 ศูนย์

          - คดัเลือก/รับรองศูนยเ์ครือข่ำย 9 1-7,10 8

          - วิเครำะห์ศุนยเ์ครือข่ำย 3-6,9 1-2,7-8
,10

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

     3.6. คณะกรรมการ ศพก.

          - ประชุมคณะกรรมกำร ศพก. 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.

          - ติดตำมผลกำรเปล่ียนแปลงหลงัผำ่น
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

10 ศูนย์  - ศพก.

4. การให้บริการของ ศพก.

     4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง  - ศพก.

     4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง  - ศพก.

     4.3 Field Day 10 ศูนย์ 1,8 2-7,9-10   - สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศนูยวิ์จยัขำ้ว
,สนง.สหกรณ์,  สถำนีพฒันำท่ีดิน,
 ศพก.,  สนง.ประมง,สนง.ตรวจ
บญัชี, สนง.ปศสุัตว,์  ศนูยเ์คริอ
ขำ่ย ศพก., โครงกำรชลประทำน, 
 สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, ศวพ.รำชบุรี

     4.4 กำรแกปั้ญหำและรับเร่ืองร้องเรียน 10 ศูนย์  - ศพก.

  - ศพก.,สนง.เกษตรอ ำเภอ, 
ศนูยวิ์จยัขำ้ว,  สถำนีพฒันำท่ีดิน, 
 สนง.ประมง,สนง.ตรวจบญัชี,  
สนง.ปศสุัตว,์สนง.สหกรณ์, 
โครงกำรชลประทำน,  สนง.
ปฏิรูปท่ีดิน,สปก.รำชบุรี, ศวพ.
รำชบุรี

  - สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศนูยวิ์จยัขำ้ว
,สนง.สหกรณ์, สถำนีพฒันำท่ีดิน, 
 สนง.ประมง,สนง.ตรวจบญัชี, 
สนง.ปศสุัตว ์,ชป.นครชุมน์, 
โครงกำรชลประทำน,  สนง.
ปฏิรูปท่ีดิน,ศวพ.รำชบุรี

ทุก ศพก.

ทุก ศพก.

ทุก ศพก.

ทุก ศพก.
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5. กำรอบรมเกษตรกร 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, ศนูยวิ์จยั
ขำ้ว., ศวพ.รำชบุรี, สถำนีพฒันำ
ท่ีดิน, สนง.กษ,  สนง.ประมง.
,ชป.นครชุมน์, สนง.ปศสุัตว ์,  
ศพก., สนง.ตรวจบญัชี, โครงกำร
ชลประทำน,ศวช.,  สนง.ปฏิรูป
ท่ีดิน, Single Command

6. ประสำนงำนวิจยั / วิชำกำร / นวตักรรม
          - วิจยัร่วมกบัสถำบนักำรศึกษำ

             * 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

             * เขำ้ร่วมวิจยั 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

          - ทดสอบผลกำรวิจยัร่วมกบั
สถำบนักำรศึกษำ

             * 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
             * เขำ้ร่วมทดสอบ 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
          - ฝึกงำนของนกัศึกษำ

             * 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

7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขบัเคล่ือน         

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

10 ศูนย์

  7.1 กำรจดัท ำแปลงตน้แบบ

  7.2 ป้ำยฐำนเรียนรู้

  7.3 เอกสำรวิชำกำร

  7.4 ถ่ำยทอดควำมรู้

  7.5 สนบัสนุนปัจจยักำรผลิต
  7.6 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดำ้นสหกรณ์

  7.7 สนบัสนุนกำรรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมนิผลและรายงาน

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

  สนง.พฒันำท่ีดิน,
  สนง.เศรษฐกิจกำรเกษตร,
  ศนูยวิ์จยัขำ้ว,
  สนง.เกษตรและสหกรณ์,
  สนง.ตรวจบญัชี,
  สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์,
  สนง.ปศสุัตว,์
  ศวพ.รำชบุรี

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน     รำยงำนทุก ศพก.

ทุก ศพก.

 - ศพก., 
 - ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ, 
 - Single Command, 
 - มหำวิทยำลยัเกษตรวิทยำเขต
   ก  ำแพงแสน, 
 - มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม
 - มหำวิทยำลยัอสัสัมชนั
 - ศนูยวิ์จยัขำ้ว,สนง.สหกรณ์ 
 - สถำนีพฒันำท่ีดิน, ศพก.,
 - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบญัชี 
 - สนง.ปศสุัตว,์
 - มจธ.วิทยำเขตรำชบุรี 
 - สถำนีพฒันำท่ีดิน, 
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 8.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 คร้ัง  - ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ

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

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

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

10 คือ ศพก. อ.บำ้นคำ

ศพก. อ.ปำกท่อ

ทุก ศพก.

ศพก. อ.โพธำรำม


