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โครงการฝึ กอบรม “เกษตรคนเมือง”
1. หลักการและเหตุผล
เนืองด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ต้องการเห็นสมาชิ กของสหกรณ์ มีความอยู่
ดี กินดี ตามหลักการของสหกรณ์ และมีสภาพความเป็ นอยู่ทีดี ภายใต้สภาวะเศรษฐกิ จที มีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ น
และค่าครองชี พทีเพิมขึนมากกว่า อัตราเงินเดื อนทีเพิมขึ น จึงทําให้เงินได้ทีหามาอาจไม่พอกับรายจ่ายที ได้จ่ายไป
ทางสหกรณ์จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่ วนนี และได้พยายามหาหนทางเพื อช่ วยเหลือให้สมาชิ กของสหกรณ์ มี
ความเป็ นอยูท่ ีดีขึน
ดังนันสหกรณ์ ฯ จึ งจัดทําโครงการฝึ กอบรม “เกษตรคนเมื อง” ขึ น เพื อให้สมาชิ กได้นําความรู ้
เรื องการเกษตร นําไปลดรายจ่ายในครัวเรื อน ปลูกสวนผักเกษตรอิ นทรี ย ์ เพือรับประทานเองในครอบครัวหรื อ
นําไปขายสร้างรายได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการพัฒนาทีดิน ให้สมาชิ กผูเ้ ข้ารับการอบรมได้มีความรู ้ ความเข้าใจเรื อง

ทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาทีดิน และการท าการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้และปฏิบตั ิต่อไป
2.2 เพือให้สมาชิกได้นาํ ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน หรื อนําไปประกอบเป็ น
อาชีพเสริ มได้
2.3 เพือให้สมาชิกมีความอยูด่ ีกินดีตามหลักการของสหกรณ์
3. เป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ฯ จํานวน 30 คน
.ระยะเวลาดําเนินงาน
วันเสาร์ที สิ งหาคม

ตังแต่เวลา . – . น.

.สถานทีดําเนินงาน
ณ สํานักงานพัฒนาทีดินสงขลา ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
6.วิธีการดําเนินงาน
. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. เปิ ดรับสมัครสมาชิ กทีสนใจเข้าร่ วมโครงการ ตังแต่วนั ที 9 – 31 กรกฎาคม 1
วิธีการสมัคร
- สมาชิกทีสนใจเข้าร่ วมโครงการส่ งแบบฟอร์มการสมัคร ภายในวันที กรกฎาคม
- รับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจํานวน คน
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- อัตราค่าสมัครเข้าร่ วมโครงการ สมาชิ กสหกรณ์ค่าสมัครคนละ บาท หากเป็ นคู่สมรสหรื อ
ญาติสมาชิ กสหกรณ์ คนละ บาท
(สหกรณ์ขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนค่าสมัครกรณี สมาชิ กขอยกเลิกการเข้าร่ วมโครงการ)
- ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิมเติมทาง www.spsc-coop.com
7. ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
8.1 สมาชิ กมีความรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับทรัพยากรดินเทคโนโลยีการจัดการดิน การใช้เทคโนโลยีใน
ชีวภาพเพือการพัฒนาทีดินและการทําเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปปฏิบตั ิจริ งใน
พืนทีของตนเองได้อย่างเหมาะสม
8.2 สมาชิกมีช่องทางในการสร้างอาชี พเสริ มด้านการเกษตร
8.3 สมาชิกมีทศั นคติทีดีต่อสหกรณ์ ฯ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิตสมาชิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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กําหนดการโครงการ “เกษตรคนเมือง”
วันเสาร์ ที สิงหาคม
จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
ณ สํานักงานพัฒนาทีดิน ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
เวลา . – . น.
เวลา 09.00 – 09.1 น.
เวลา . 0 – . น.

ลงทะเบียน
เปิ ดการฝึ กอบรม
บรรยายความรู ้เบืองต้นเรื องดิน
การแก้ปัญหาดินแบบต่างๆ
การทําปุ๋ ยหมักและนําหมักชี วภาพเพือการเกษตร
เวลา . – . น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา . – 14. น.
แบ่งกลุ่มฝึ กทํานําหมักชี วภาพและปุ๋ ยหมัก
เวลา .00 – 16.0 น.
บรรยายการทําการเกษตรแบบพอเพียงและยังยืน โดยเกษตรกร
ทีประสบความสําเร็ จทางด้านเกษตร
ณ สวนคุณวิทูร ชมพูนุทยรรยง อ.นาหม่อม จ.สงขลา
เวลา . 0 – 16.30 น.
สรุ ปผลการฝึ กอบรม
ปิ ดการฝึ กอบรม
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หากสมาชิกสนใจ เข้าร่ วมโครงการอบรม “เกษตรคนเมือง” กรุ ณาส่ งแบบฟอร์มการลงทะเบียนนีภายใน
วันที 31กรกฎาคม 1 (รับจํานวนจํากัด 30 คน) อัตราค่ าสมัครโครงการ สมาชิกสหกรณ์คนละ บาท และ
หากเป็ นคู่สมรสหรื อญาติของสมาชิก คนละ บาท
(สหกรณ์ขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนค่าสมัครกรณี สมาชิกขอยกเลิกการเข้าร่ วมโครงการ)


แบบฟอร์ มขอสมัครเข้ าร่ วมโครงการอบรม “เกษตรคนเมือง”
ชือ - นามสกุล ................................................................................เลขทีสมาชิ ก ..................................
สังกัด ..................................................................... เบอร์มือถือ.............................................................
กรณี ผสู ้ มัครเป็ นคู่สมรสหรื อญาติของสมาชิก ชื อ-นามสกุล .....................................................................
** กรุ ณาชําระค่าสมัครโครงการจํานวนเงิน ......................... บาท ในวันทียืนแบบฟอร์มนี

หมดเขตรับสมัคร

กรกฎาคม

ลงชือ .................................................................................
(.............................................................................)
วันที ...............................................................

