
แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 1-5 ศพก.สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 5-10 ศพก.สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่องการทําปุยหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่องการเลี้ยงไกพื้นเมือง 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวฯ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการเลี้ยงปลาน้ําจืด 1 ฐาน สนง.ประมงฯ

    - ฐานเรียนรู เรื่องการปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.กษอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการเพิ่ม 1 เรื่อง สนง.กษอ. 

 รายไดในสวนมะพราว สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง สนง.กษอ.,ปศุสัตว

14 ธ.ค. - 30 ม.ค.

14 ธ.ค. - 30 ม.ค.

14 ธ.ค. - 30 ม.ค.

14 ธ.ค. - 30 ม.ค.

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

19 ธ.ค. - 30 ม.ค.

14 ธ.ค. - 30 ม.ค.
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

พัฒนาที่ดิน,ประมง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย ศจช.ตําบลบานใต 1 ศูนย สนง.กษอ. 

    - ศูนย ศจช.บานโฉลกบานเกา 1 ศูนย สนง.กษอ. 

    - ศูนย ศดปช.โฉลกบานเกา 1 ศูนย สนง.กษอ. 

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง *14 *11 *10 สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา ครั้ง ทุกวันที่  25  ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง สนง.กษอ.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง สนง.กษอ.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง สนง.กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย *20 สนง.กษอ.,ปศุสัตว

พัฒนาที่ดิน,ประมง

ชลประทาน

19 ธ.ค. - 30 ม.ค.

19 ธ.ค. - 30 ม.ค.

19 ธ.ค. - 30 ม.ค.
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย 19 20 17 สนง.กษอ.
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรหลักของศพก.

3/50 ครั้ง/ราย 19 20 17 สนง.กษอ.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 3/50 ครั้ง/ราย 19 20 17 ประมง,ปศุสัตว

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีในครัวเรือน 3/50 ครั้ง/ราย 19 20 17 บัญชี

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 3/50 ครั้ง/ราย 19 20 17 ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ...พุนพิน.......จังหวัด..สุราษฎรธาน.ี.................. ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 20-22 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 19-23 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิต

ในพืช

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มผลิตในสวน

ปาลมน้ํามัน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา

ในการปลูกไมผล-ไมยืนตน

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและนํามาประยุกตใชในอาชีพและ

การดําเนินชีวิตของตนเอง

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน

1 เรื่อง สวพ.7,  สนง.เกษตรอําเภอ, สถานี

พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหัวเตย 1 ศูนย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอําเภอและศทอ.

    - ศูนยขาวชุมชนตําบลมะลวน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยวิจัยขาว

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลมะลวน 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 28 10 26 ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ ไมกําหนด ครั้ง ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ไมกําหนด ครั้ง ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ไมกําหนด ครั้ง ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 18 สนง.เกษตรอําเภอ,ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว, ชลประทาน,

 .....

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ไมกําหนด ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

2 ครั้ง ยังไมมีแผน

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร 0 ครั้ง ไมมีแผน

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    1) วิชา การลดตนทุนการผลิตในพืช 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ

    2) วิชา การเพิ่มผลิตในสวนปาลมน้ํามัน 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ

    3) วิชา การใชน้ําอยางรูคุณคาในการปลูก

ไมผล-ไมยืนตน

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ

    4) วิชา การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

นํามาประยุกตใชในอาชีพและการดําเนินชีวิต

ของตนเอง

1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 50 ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 20 ราย ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 ......................................................................... ยังไมไดรับงบประมาณ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 ......................................................................... ยังไมไดรับงบประมาณ

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม .................................................... ยังไมไดรับงบประมาณ

10

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60  มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 1-5. สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 5-10. สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการสวนปาลมฯ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมัก 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การวิเคราะหดินและการ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําบัญชีครัวเรือน 1 ฐาน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยปาลม, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ป  ป ั 
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ลดตนทุน

การผลิตปาลมน้ํามัน

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,

 สถานีพัฒนาที่ดิน

แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพนม  จังหวัดสุราษฎรธานี  ประจําปงบประมาณ 2560

20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59

20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59

20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59

20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59

20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59

11

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60  มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2 ครั้ง 23 11 19 สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 6 ครั้ง * * * * * * สนง.เกษตรอําเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว,บัญชี

สหกรณ, สงเสริม

สหกรณ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, 

ปศุสัตว, ชลประทาน,

 .....

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก. 2 ครั้ง

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59
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ระยะเวลา

ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60 มีค.60 เมย.60 พค.60  มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.3 Field Day 18

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน, .....

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจัดการสวนปาลมฯ 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชา การทําปุยหมัก 1 / 50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 3) วิชา การวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชา การทําบัญชีครัวเรือน 1 / 50 ครั้ง/ราย บัญชีสหกรณ
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอทาชนะ  จังหวัดสุราษฎรธานี   ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 18 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 18 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง  1-30 คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผสมปุยเคมี 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยอินทรีย 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชสารชีวภัณฑ 1 ฐาน ศทอ.สุราษฎรธานี

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงสุกรชีวภพ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงไกไข 1 ฐาน สปก.สฎ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง มะนาวในบอซีเมนต 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู ปาลมน้ํามัน 1 แปลง สนง.เกษตรอําเภอ

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 1 เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยดินปุยชุมชน ตําบลประสงค 1 ศูนย 16 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยดินปุยชุมชน ตําบลคลองพา 1 ศูนย 10 วสช.ปาลมน้ํามัน

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลประสงค 1 ศูนย 23 ศทอ.สุราษฎรธานี

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลคลองพา 1 ศูนย ศทอ.สุราษฎรธานี

    - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย 6 สนง.กษ.

    - ศูนยปรับปรุงบํารุงดินตําบลคลองพา 1 ศูนย 28 สถานีพัฒนาที่ดิน

    - แปลงเรียนรูปาลมน้ํามัน ป 60 1 แปลง สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 ครั้ง 20 24 22 13 สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 22

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50
ครั้ง/

ราย
21

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 1) วิชาปาลมน้ํามัน  6/50
ครั้ง/

ราย

 2) วิชา...................................
ครั้ง/

ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
ครั้ง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50
ครั้ง/

ราย
23

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

 3/50
ครั้ง/

ราย
21

 1) วิชา...................................
ครั้ง/

ราย

 2) วิชา...................................
ครั้ง/

ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กิจกรรม มะนาวในวงบอซีเมนต

10 ปลอง สนง.เกษตรอําเภอ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานตาขุน  จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตลองกองคุณภาพดี 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การบริหารจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิต 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การตลาด 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องลองกอง 1 เรื่อง

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 5 เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย) 3 ศุนย

    - ศูนย ศดปช. ม.9 ต.พรุไทย 1 ศูนย

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

    - ศูนย ศจช.หลัก ม.6 ต.พะแสง 1 ศูนย

    - ศูนย ศจช.เครือขาย ม.9 ต.พรุไทย 1 ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง

 3.2 การประชาสัมพันธ 5 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 2 ครั้ง

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 30 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 30 ครั้ง

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน - ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

- ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ.......................................... -

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ................. -

  4.5.3 ฝกงานของ .......................................... -
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

  4.5.4 อื่นๆ ..................................................... -

 4.6 คลินิกเกษตร - ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50ราย ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก 

(ระบุวิชา))

 1) วิชาการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 1/20ราย ครั้ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/20ราย ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1/20ราย ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) - ราย
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ - ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  ชื่อ

กิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 15 ต.ค.- 15 พ.ย. สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

15 ต.ค.- 15 พ.ย.

สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการดิน 1 ฐาน 25 ธ.ค.- 31 ม.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

ศูนยวิจัยปาลม

    - ฐานเรียนรู เรื่อง กาเรก็บตัวอยางดิน และ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

วิเคราะหตัวอยางดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผสมใชเองตามคา 1 ฐาน 10 ม.ค.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอําเภอ

วิเคราะหดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชเครื่องจักรกล 1 ฐาน 10 มี.ค.- 30 เม.ย. สนง.เกษตรอําเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

ทางการเกษตรทดแทนแรงงาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน 10 พ.ค.- 30 มิ.ย. สนง.เกษตรอําเภอ

ในการปลูกมะนาว

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด 1 เรื่อง 3 ม.ค.- 28 กพ.. 1 เม.ย.- 31 พค. ศูนยวิจัยปาลม

ตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน  สถานีพัฒนาที่ดิน

สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. 10 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ,

สถานีพัฒนาที่ดิน

 ประมง, ปศุสัตว

ศูนยวิจัยปาลม

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลพลายวาส 1 ศูนย

 4 ม.ค.   - 31 ม.ค.

สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลทาอุแท 1 ศูนย 4 ธ.ค.-    31 ม.ค. สนง.เกษตรอําเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 6 10 10

 3.2 การประชาสัมพันธ 24 ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอําเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร 36 ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร 24 ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 18 สนง.เกษตรอําเภอ,

ศูนยวิจัยขาว, 

สถานีพัฒนาที่ดิน, 

ประมง, ปศุสัตว, 

ชลประทาน

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน 12 ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

2 ครั้ง โรงเรียนในพื้นที

  4.5.1 วิจัยรวมกับศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน 1 ครั้ง ศูนยวิจัยปาลมฯ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ         

บริษัทกาญจนดิษฐน้ํามันปาลม

1 ครั้ง บริษัทกาญจนดิษฐ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย 17 17 16 สนง.เกษตรอําเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย 17 สถานีพัฒนาที่ดิน

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย 22 สนง.เกษตรอําเภอ

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 8 สถานีพัฒนาที่ดิน

 4) วิชา ระบมาตรฐาน RSPO 1 / 50 ครั้ง/ราย 8 บริษัทกาญจนดิษฐ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 17 สนง.เกษตรอําเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย 17 อาสาสมัครเกษตร

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 10 อาสาสมัครเกษตร

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 17 สนง.เกษตรอําเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวม

ดําเนินการ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 50 ราย สนง.เกษตรอําเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ 200 ราย สนง.เกษตรอําเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม อาชีพดาน

ประมง 1 ศูนย สนง.ประมงอําเภอ

 6.2 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม อาชีพดาน

ปศุสัตว 1 ศูนย สนง.ปศุสัตวอําเภอ

 6.3 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม อาชีพเสริม

ในสวนยางพารา 20 ราย 11

สนง.เกษตรอําเภอ

 6.5 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ตนแบบปุย

อินทรียแบบเติมอากาศ 20 ราย 20

ศูนยวิจัยปาลม

 6.6 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม สนับสนุน

สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารารายยอย 10 ราย 13 8 สูนยฯ พืชสวน

 6.7 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม พัฒนา ศพก. 20 ราย อบต.ทาอุแท

 6.8 งบจากบริษัท กาญจนดิษฐน้ํามันปาลม    

   ชื่อกิจกรรม พัฒนาฐานการเรียนรู 20 ศูนย บริษัทกาญจนดิษฐ
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 23 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 23 สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 12 ธค59-31 มค60

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยหมัก 1 ฐาน 12 ธค59-31 มค60 กรมพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําปุยน้ํา 1 ฐาน 12 ธค59-31 มค60 กรมพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเก็บตัวอยางดิน 1 ฐาน 12 ธค59-31 มค60 กรมพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําบัญชี 1 ฐาน 12 ธค59-31 มค60 กรมตรวจบัญชี

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผสมปุยใชเอง 1 ฐาน 12 ธค59-31 มค60 กรมพัฒนา

ที่ดิน,กรม

วิชาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง 1 ฐาน 12 ธค59-31 มค60 กรมวิชาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงไกไข 12 ธค59-31 มค60 กรมปศุสัตว

หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่องการผลิต

ปาลมน้ํามัน

1 เรื่อง 7 กรมวิชาการเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง หนวยงานใน

สังกัดกระทรวง

เกษตร/ภาคเอกชน

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย จัดการดินปุยชุมชน 1 ศูนย 22 22 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย จัดการศัตรูชุมชน 2 ศูนย 27,28 สนง.เกษตรอําเภอ

    - ศูนย ......................................... ศูนย

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 22 20 20 สนง.เกษตรอําเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ 9 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง 30 สนง.เกษตรอําเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง ศพก.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง ศพก.

  20 กพ-20 มีค60

ทุกวันที่ 5-9 ของเดือน

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 4.3 Field Day  1/200 ครั้ง/ราย 20 สนง.เกษตรอําเภอ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง ศพก.สนง.เกษตรอําเภอ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

2 ครั้ง มหาวิทยาลัย

 หนวยงาน

รัฐ/เอกชน

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 ครั้ง/ราย 26 24 26 สนง.เกษตร

อําเภอ 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 1) วิชาการผลิตปุยอินทรีย  1/50 ครั้ง/ราย 26 กรมพัฒนาที่ดิน

 2) วิชาการตรวจวิเคราะหดิน  1/50 ครั้ง/ราย 24 กรมพัฒนาที่ดิน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง  1/50 ครั้ง/ราย 26 24

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

 1/50 ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีครัวเรือน  1/50 ครั้ง/ราย 26 กรมตรวจบัญชี

 2) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ  1/50 ครั้ง/ราย 24

 3) การผสมปุยใชเอง  1/50 ครั้ง/ราย 26

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม พัฒนา

อาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 90 ราย
25

สนง.เกษตรอําเภอ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
กิจกรรม หนวยปริมาณ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................ 

 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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หนวยงานที่

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมดําเนินการ

1. การวิเคราะหศักยภาพ

  1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย  1-5 สนง.เกษตรอําเภอ

  1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน  5-10 สนง.เกษตรอําเภอ

2. การพัฒนาศักยภาพ  ศพก.

  2.1 การสรางศาลาเรียนรู  ปรับปรุงศาลาเรียนรู 1 หลัง

  2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

   - ฐานเรียนรูเรื่อง   การทําปุยหมัก 1 ฐาน พัฒนาที่ดินจังหวัด

   - ฐานเรียนรูเรื่อง  การเลี้ยงหมูหมุม 1 ฐาน ปศุสัตวจังหวัด

   - ฐานเรียนรูเรื่อง  การเลี้ยงปลา 1 ฐาน ประมงจังหวัด

   - ฐานเรียนรูเรื่อง  การผลิตและใชสารชีวภัณฑเพื่อ 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

กําจัดศัตรูพืช

   - ฐานเรียนรูเรื่อง  การใชปุยผสม 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรูเรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

   - ฐานเรียนรูเรื่อง  ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายได 1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

  2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลดตนทุน 1 เรื่อง  สนง.เกษตรอําเภอ

       การผลิตยางพารา พัฒนาคี่ดินจังหวัด

  2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจําศูนย ศพก. เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

แผนการดําเนินงาน

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎรธานี  ประจําปงบประมาณ 2560

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5

33

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



หนวยงานที่

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

พัฒนาคี่ดินจังหวัด

ประมง,ปศุสัตว

  2.5 การพัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

   - ศูนย  ศจช. ตําบลเขานิพันธ 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

   - ศูนย  ศจช. ตําบลคลองฉนวน 1 ศูนย สนง.เกษตรอําเภอ

   - ศูนย  ศดปช. ตําบลคลองฉนวน 1 ศูนย พัฒนาที่ดินจังหวัด

  3. การบริหารจัดกร  ศพก.

   3.1 ประชุมคณะกรรมการ  ศพก. 3 ครั้ง   /  /  /

   3.2  การประชาสัมพันธ 5 ครั้ง  /  /  /  /  /

  3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

  3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ

  4.  การใหบริการของ  ศพก.

   4.1 การใหบริการขอมูลขาวสาร ครั้ง

  4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

  4.3 Fiel  Day 1/200 ครั้ง/ราย 16 สนง.เกษตรอําเภอ

พัฒนาที่ดินจังหวัด

ประมง,ปศุสัตว

ชลประทาน

  4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

ทุกวันที่ 25  ของเดือน

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5

  25พย.-30 ธค.5
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หนวยงานที่

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

  4.5  รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 2 ครั้ง มหาวิทยาลัย

    หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน ฯลฯ

   4.5.1  วิจัยรวมกับ เรื่อง

   4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ เรื่อง

   4.5.3 ฝกงานของ เรื่อง

   4.5.4 อื่นๆ เรื่อง

   4.6  คลินิคเกษตร ครั้ง

 5. การอบรมเกษตรกร

  5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

  แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต ประมง,ปศุสัตว 

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร พัฒนาที่ดินจังหวัด

   5.1.1 หลักสูตร(การลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิ

ภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก. (ระบุวิชา)

  1)วิชาการจัดการดิน   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

  2)วิชาการเตรียมเมล็ดพันธที่ดี   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

  3)วิชาการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 4) วิชาการทําและใชน้ําสมควันไม   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

  5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

  1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม/เศรษฐกิจพอเพียง   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ
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หนวยงานที่

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

  5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพองคกร ครั้ง/ราย

เกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

  1)วิชา.บัญชีตนทุนอาชีพ   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา   1/50 ครั้ง/ราย สนง.เกษตรอําเภอ

  5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก  ขอ  5.1) ครั้ง/ราย

  5.3 การอบรมอื่นๆ อยางไมเปนทางการ ครั้ง/ราย

6.การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน  ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม................. ครั้ง

..........................

  6.2 งบจากทองถิ่น  ชื่อกิจกรรม.............. ครั้ง

..........................

  6.3 ระบุแหลงงบประมาณ.................................. ครั้ง

ชื่อกิจกรรม...............................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอ........เกาะสมุย.........จังหวัด...สุราษฎรธานี....... ประจําปงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย 19-23 สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน 19-23 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สรางศาลาเรียนรู 1 หลัง 19-30 คณะกรรมการ ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การปองกันกําจัดศัตรู

มะพราว..

1 ฐาน 1-30 สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การผลิตปุยอินทรีย.. 1 ฐาน 1-30 สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง .การทําเกษตรผสมผสาน 1 ฐาน 1-30 สนง.กษอ./ประมง/ปศุสัตว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ..การใชพลังงาน

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร..

1 ฐาน 1-30 สนง.พลังงานจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง..การปลูก

มะพราวพันธุดีทดแทนสวนเกา..

1 เรื่อง 1-30 สนง.กษอ.

กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. - เรื่อง 1-28 สนง.กษอ.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนย ..จัดการศัตรูพืชชุมชน.. 2 ศูนย 1-2 สนง.กษอ.

    - ศูนย ..จัดการดินปุยชุมชน.. 1 ศูนย 1-30 สนง.กษอ.

    - ศูนย ..เรียนรูการปลูกมะพราวพันธุด.ี. 1 ศูนย 1-30 สนง.กษอ.

    - ศูนย ......................................... - ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 15 12 20 สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพันธ 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง สนง.กษอ.

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร - ครั้ง สนง.กษอ.

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร - ครั้ง สนง.กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 ครั้ง/ราย 13 สนง.กษอ.ฯลฯ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน - ครั้ง สนง.กษอ.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

- ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง 2-3 สนง.กษอ.

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั้ง/ราย 24 14 17 สนง.กษอ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา.การผลิตปุยอินทรีย. 1/50 ครั้ง/ราย 24 สนง.กษอ.

 2) วิชา.การปองกันกําจัดศัตรูมะพราว. 1/50 ครั้ง/ราย 24 สนง.กษอ.
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1/50 ครั้ง/ราย 14 สนง.กษอ.

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั้ง/ราย 14 สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

- ครั้ง/ราย

 1) วิชา..บัญชีตนทุนอาชีพ.. 1/50 ครั้ง/ราย 17 สนง.สหกรณจังหวัด

 2) วิชา.การใชน้ําอยางรูคุณคา. 1/50 ครั้ง/ราย 17 ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) - ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ - ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................

 .........................................................................

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

 .........................................................................
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ระยะเวลา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
กิจกรรม หนวยปริมาณ หนวยงานที่

รวมดําเนินการ

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ..โครงการสงเสริมการควบคุม

ศัตรูพืชโดยวิธีในสวนมะพราว........

ศทอ.สฎ.ขอรับสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ
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