
โครงการ ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
“ปาลมนํ้ามัน” 

1. วัตถุประสงค 

1.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกรใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน ในรูปแบบแปลงใหญ 
1.2 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพดี ในรูปแบบแปลงใหญ 
1.3  สรางเครือขายการซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานทะลายปาลม (เกษตรกร  

โรงงานสกัดน้ํามันปาลม และลานเท) 

2. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 

  2.1 เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด 91 แปลง เกษตรกร 3,447 ราย 
  2.2 ดําเนินการ ในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ี 17 จังหวัด ไดแก ปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ตราด สระแกว
ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา สุราษฎรธานี ระนอง ชุมพร สตูล ตรัง พัทลุง ปตตานี และนราธิวาส 
โดยแบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมแปลงใหญเดิม ป 59  2) กลุมแปลงใหญใหม ป 60 และ3) กลุมแปลงใหญ 
เตรียมความพรอม (ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2) 

3. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 3.1 จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรรวมกัน ในรูปแบบแปลงใหญ 
โดยเนนเรื่องการวิเคราะหดิน – ใบปาลมน้ํามัน การใหน้ําในสวนปาลมน้ํามัน การใสปุยตามคาการวิเคราะห 
การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานทะลายปาลม ระบบมาตรฐาน RSPO 
 

แปลงใหญเดิม ป 59 (นกอินทรีย) แปลงใหญใหม ป 60 (หงสเหิน) แปลงใหญเตรียมความพรอม (ลูกเปด) 
เตรียมการ เตรียมการ เตรียมการ 
  1. ทบทวนสมาชิก/รับสมัครสมาชิก 
  2. สรางความเขาใจกับสมาชิกใหม/
จัดทําขอตกลง 
  3. จัดทําทะเบียนสมาชิก 
  4. ปรับปรุงขอมูลในระบบแปลงใหญ 
  5. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี 
  6. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
  7. บันทึกขอมูลสมาชิกในระบบ 
ฐานขอมูลแปลงใหญ 

  1. สรางการรับรู (สรางแรงจูงใจ) 
  2. จัดต้ังทีมงาน 4 ทีม 
  3. ประชาสัมพันธและช้ีแจงเกษตรกร 
  4. รับสมัครเกษตรกร (จัดทําทะเบียน
สมาชิก) 
  5. เสนอเขารวมแปลงใหญของ กษ. 
  6. จัดต้ังกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) 
(จัดทําขอตกลงกลุม) 

  7. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี 
  8. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
  9. บันทึกขอมูลสมาชิกในระบบ 
ฐานขอมูลแปลงใหญ 

  1. สรางการรับรู 
  2. ประชาสัมพันธและช้ีแจงเกษตรกร 
  3. รับสมัคร (คัดเลือก) เกษตรกร 
(จัดทําทะเบียนสมาชิก) 
  4. จัดต้ังกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) 

(จัดทําขอตกลงกลุม) 

  5. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี 
  6. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
  7. บันทึกขอมูลสมาชิกในระบบ 
ฐานขอมูลแปลงใหญ 
ตองเปนกลุมท่ีดําเนินการในป 2559 
กอน คัดเลือกเพิ่มเติมในป 2560   

 
 



แปลงใหญเดิม ป 59 (นกอินทรีย) แปลงใหญใหม ป 60 (หงสเหิน) แปลงใหญเตรียมความพรอม (ลูกเปด) 
การพัฒนาผูจัดการแปลง การพัฒนาผูจัดการแปลง การพัฒนาผูจัดการแปลง 
  -   กสก. อบรมผูจัดการแปลง   - 
การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา 
  1. กําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา
ทีมงาน 4 ทีม รวมกับกลุมเกษตรกร 
นําขอมูลพื้นฐานเกษตรกรมาวิเคราะห 
เพื่อกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา 
รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ 
(กลุม และรายแปลง) 
  2. จัดประชุมเพื่อบูรณาการ 
การดําเนินงานตามแผน 

  1. กําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา
ทีมงาน 4 ทีม รวมกับกลุมเกษตรกร นํา
ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรมาวิเคราะห เพื่อ
กําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา 
รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ 
  2. จัดประชุมเพื่อบูรณาการ 
การดําเนินงานตามแผน 

  1. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
รวมกับกลุมเกษตรกร นําขอมูลพื้นฐาน
เกษตรกรมาวิ เคราะห  เพื่อกํ าหนด
เปาหมายและแผนพัฒนา รวมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติงานแปลงใหญ 

การปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานตามแผน 
  ดําเนนิการตามแผนพัฒนาแปลงใหญ  
ที่บูรณาการรวมกันของทุกหนวยงาน 
โดยในประเด็น กสก. ดําเนนิกิจกรรม 
  1. ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทนุ 
และเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 
      1.1 อบรมการปฏิบัติดูแลรักษาสวน
ปาลมน้ํามัน สําหรับเกษตรกร 
ที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ในประเด็นหลัก  การจัดการสวนที่ถูกตอง
และเหมาะสม การใหน้ํา การเก็บตัวอยางดิน 
– ใบปาลมน้ํามัน การใสปุยตามคาวิเคราะห 
การเก็บเก่ียวตามมาตรฐานทะลายปาลม 
และระบบมาตรฐาน RSPO 
(6 แปลง x ราย.....(จัดสรร)  x 1 วัน x 
2 คร้ัง x 200 บาท) 
      1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการลด
ตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปน
แปลงเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุม โดย
เนนเร่ือง การใหน้าํ การวิเคราะหดิน-ใบ 
การใสปุยตามคาการวิเคราะห โดย
สนับสนุนคาปจจัยการผลิตเพื่อจัดทํา
ระบบน้ํา หรือการใสปุยตามผลการ
วิเคราะห 
(6 แปลง x 30,000 บาท) 

  ดําเนินการตามแผนพัฒนาแปลงใหญ  
ท่ีบูรณาการรวมกันของทุกหนวยงาน 
โดยในประเด็น กสก. ดําเนินกิจกรรม 
  1. ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
      1.1 อบรมการปฏิบัติดูแลรักษาสวน
ปาลมน้ํามัน สําหรับเกษตรกรท่ีตองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ในประเด็นหลัก  
การจัดการสวนท่ีถูกตองและเหมาะสม  
การใหน้ํา  การเก็บตัวอยางดิน – ใบ 
ปาลมน้ํามัน การใสปุยตามคาวิเคราะห 
การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานทะลายปาลม 
และระบบมาตรฐาน RSPO 
(28 แปลง x 50 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง 
x 200 บาท) 
      1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการลด
ตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปน
แปลงเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุม โดย
เนนเรื่องวิเคราะหดิน-ใบ การใสปุยตาม
คาการวิเคราะห โดยสนับสนุนคาใชจาย
ในการวิเคราะหดิน-ใบ และปจจัยการ
การผลิตเพื่อใสปุยตามผลการวิเคราะห s
หรือระบบน้ํา 
(28 แปลง x 35,000 บาท) 

  1. ถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
      1.1 อบรมการปฏิบัติดูแลรักษาสวน
ปาลมน้ํามัน สําหรับเกษตรกรท่ีตองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ในประเด็นหลัก  
การจัดการสวนท่ีถูกตองและเหมาะสม  
การใหน้ํา การเก็บตัวอยางดิน – ใบ 
ปาลมน้ํามัน การใสปุยตามคาวิเคราะห 
การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานทะลายปาลม 
และระบบมาตรฐาน RSPO 
(57 แปลง x 20 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง 
x 200 บาท) 
      1.2 จัดทําแปลงเรียนรูการลด
ตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปน
แปลงเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุม 
โดยเนนเรื่อง การใหน้ํา การวิเคราะห 
ดิน-ใบ การใสปุยตามคาการวิเคราะห  
โดยสนับสนุนคาใชจายในการวิเคราะห 
ดิน-ใบ หรือปจจัยการผลิตเพื่อจัดทํา
ระบบน้ํา หรือการใสปุยตามผลการ
วิเคราะห 
(57 แปลง x 20,000 บาท) 
 



 

แปลงใหญเดิม ป 59 (นกอินทรีย) แปลงใหญใหม ป 60 (หงสเหิน) แปลงใหญเตรียมความพรอม (ลูกเปด) 
  2. สงเสริมและพัฒนากลุม
เกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพดี  
(ใชระบบการควบคุมภายใน เพื่อการ
บริหารจัดการกลุม) 
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงาน
เกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดประชุม
กลุมเพื่อจัดกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมมาตรฐานการผลิตและการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานทะลาย
ปาลม รวมท้ังติดตามควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตอยางตอเนื่อง 
พรอมท้ัง ใหความรูเรื่องมาตรฐาน
ทะลายปาลมและการคัดเกรดคุณภาพ
แกสมาชิก 
(6 แปลง x ราย.....(จัดสรร) x 1 วัน x 
2 ครั้ง x 200 บาท) 
 
  3. เช่ือมโยงเครือขายการซ้ือขาย
ผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ จัดทํา
ขอตกลงและพัฒนาระบบตรวจสอบ
ยอนกลับซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง 
ระหวางเกษตรกร ลานเท โรงงานสกัด
น้ํามันปาลม 
(6 แปลง x ราย.....(จัดสรร) x 1 วัน x 
2 ครั้ง x 200 บาท) 
หมายเหตุ :  
  บุคคลเปาหมาย คือ ตัวแทนกลุม
เกษตรกร โรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
และลานเท 

 

  2. สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกร
ผูผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพดี  
(ใชระบบการควบคุมภายใน เพื่อการ
บริหารจัดการกลุม) 
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงาน
เกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดประชุมกลุม
เพื่อจัดกระบวนการตรวจสอบและ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานทะลายปาลม 
รวมท้ังติดตามควบคุมคุณภาพผลผลิต
อยางตอเนื่อง 
พรอมท้ัง ใหความรูเรื่องมาตรฐาน
ทะลายปาลมและการคัดเกรดคุณภาพ
แกสมาชิก 
(28 แปลง x 50 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง 
x 200 บาท) 
 
  3. เช่ือมโยงเครือขายการซื้อขาย
ผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ จัดทาํ
ขอตกลงและพัฒนาระบบตรวจสอบ
ยอนกลับซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง 
ระหวางเกษตรกร ลานเท โรงงานสกัด
น้ํามันปาลม 
(28 แปลง x 50 ราย x 1 วัน x 2 คร้ัง 
x 200 บาท) 
หมายเหต ุ:  
  1. บุคคลเปาหมาย คือ ตัวแทนกลุม
เกษตรกร โรงงานสกัดน้าํมันปาลม และ
ลานเท 
  2. สนง.จังหวัด/อําเภอ ตัวแทนกลุม
เกษตรกร สามารถจัดประชุมเชื่อมโยง 
เพื่อกําหนดการผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ
รวมกับกลุมได กอนการจัดกระบวนการ
เรียนรู 

  2. สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกร
ผูผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพดี  
(ใชระบบการควบคุมภายใน เพื่อการ
บริหารจัดการกลุม) 
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงาน
เกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดประชุมกลุม
เพื่อจัดกระบวนการตรวจสอบและ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานทะลายปาลม 
รวมท้ังติดตามควบคุมคุณภาพผลผลิต
อยางตอเนื่อง 
พรอมท้ัง ใหความรูเรื่องมาตรฐาน
ทะลายปาลมและการคัดเกรดคุณภาพ
แกสมาชิก 
(57 แปลง x 20ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง 
x 200 บาท) 
 
  3. เช่ือมโยงเครือขายการซ้ือขาย
ผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ จัดทํา
ขอตกลงและพัฒนาระบบตรวจสอบ
ยอนกลับซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง 
ระหวางเกษตรกร ลานเท โรงงานสกัด
น้ํามันปาลม 
(57 แปลง x 20 ราย x 1 วัน x 2 ครั้ง 
x 200 บาท) 
หมายเหตุ :  
  1. บุคคลเปาหมาย คือ ตัวแทนกลุม
เกษตรกร โรงงานสกัดน้ํามันปาลม และ
ลานเท 
  2. สนง.จังหวัด/อําเภอ สามารถ
ประสานกับโรงงาน ลานเท ในจังหวัด 
กอนการกําหนดจุดดําเนินการได เพื่อ
การเช่ือมโยงท่ีสะดวกข้ึน 

  



แปลงใหญเดิม ป 59 (นกอินทรีย) แปลงใหญใหม ป 60 (หงสเหิน) แปลงใหญเตรียมความพรอม (ลูกเปด) 
การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล 
  1. ประเมินศักยภาพกลุม/สมาชิก 
(เอกสารหมายเลข 6) 
  2. สรุปผลการดําเนินการ 
รายแปลง 
(เอกสารหมายเลข 7) 
  3. รายงานผลการดําเนินการ 
รายแปลงตามกําหนด   

  1. ประเมินศักยภาพกลุม/สมาชิก 
(เอกสารหมายเลข 6) 
  2. สรุปผลการดําเนินการ 
รายแปลง 
(เอกสารหมายเลข 7) 
  3. รายงานผลการดําเนินการ 
รายแปลงตามกําหนด   

  1. ประเมินศักยภาพกลุม/สมาชิก 
(เอกสารหมายเลข 6) 
  2. สรุปผลการดําเนินการ 
รายแปลง 
(เอกสารหมายเลข 7) 
  3. รายงานผลการดําเนินการ 
รายแปลงตามกําหนด   

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 รอแผนการดําเนินงานโครงการแปลงใหญภาพรวม จึงปรับกิจการการถายทอดใหสอดคลองอีกคร้ัง  
  



เอกสารหมายเลข 1 
 

กลุม 1 : แปลงใหญเดิม ป 59 คือ กลุมแปลงใหญท่ีดําเนินการ ในป 2559 จํานวน 6 แปลง 
 

ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 

1 เขาใหญ,คลองยา,อาวลึกใต,อาวลึกเหนือ,
คลองหิน,อาวลึกนอย,นาเหนือ,บานกลาง,
แหลมสัก 

อาวลึก กระบ่ี 218/1,821 

2 ทุงไทรทอง,ลําทับ ลําทับ กระบ่ี 100/1,600 

3 ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา 150/3,072 

4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 124/1,698 

5 กะลาเส,เขาไมแกว สิเกา ตรัง 99/2,756 
6 ราชกรูด เมือง ระนอง 216/3,397.79 

 
กลุม 2 : แปลงใหญใหม ป 60 คือ กลุมแปลงใหญท่ีตองดําเนินการขอการรับรองจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด ในป 2560 โดยกลุมจะตองมีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต 1,000 ไร ข้ึนไป และ
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายข้ึนไป จํานวน 28 แปลง 
 

ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 
(ตามเงื่อนไขแปลงใหญ) 

1 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบ่ี 50/1,000 

2 สินปุน เขาพนม กระบ่ี 50/1,000 

3 โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี 50/1,000 

4 ทุงหลวง ละแม ชุมพร 50/1,000 

5 บอน้ํารอน กันตัง ตรัง 50/1,000 
6 เขาปูน หวยยอด ตรัง 50/1,000 

7 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 50/1,000 

8 ควนหนองควา  จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 50/1,000 

9 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 50/1,000 

10 ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 50/1,000 

11 บูกิต เจาะไอรอง นราธิวาส 50/1,000 

12 ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส 50/1,000 

13 ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 50/1,000 

14 ทุงคาโงก  เมืองพังงา พังงา 50/1,000 



ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 
(ตามเงื่อนไขแปลงใหญ) 

15 บางนายสี ตะกั่วปา พังงา 50/1,000 

16 บางวัน คุระบุรี พังงา 50/1,000 

17 กะเปอร กะเปอร ระนอง 50/1,000 

18 ขอนคลาน ทุงหวา สตูล 50/1,000 

19 คลองนอย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 50/1,000 

20 ตะกรบ ไชยา สุราษฎรธานี 50/1,000 

21 คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี 50/1,000 

22 ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรธานี 50/1,000 

23 เขาตอก เคียนซา สุราษฎรธานี 50/1,000 

24 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรธานี 50/1,000 

25 สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี 50/1,000 

26 มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี 50/1,000 

27 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎรธานี 50/1,000 

28 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี 50/1,000 

หมายเหตุ : เปาหมายการดําเนินงานในพืน้ท่ี ศพก.ปาลมน้ํามัน 
 
กลุม 3 : แปลงใหญเตรียมความพรอม คือ กลุมท่ีตองดําเนินการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
จัดกระบวนการกลุมใหเขมแข็ง และเช่ือมโยงการผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ โดยจัดทําขอมูลเชนเดียวกับแปลงใหญ 
จํานวน 57 แปลง  
 

ลําดับ จังหวัด กลุม ราย 

1 กระบ่ี 1 20 

2 ชุมพร 9 180 

3 ตรัง 4 80 

4 นครศรีธรรมราช 6 120 

5 นราธิวาส 1 20 

6 ประจวบคีรีขันธ 2 40 

7 พังงา 7 140 

8 ระนอง 1 20 

 
 



ลําดับ จังหวัด กลุม ราย 

9 สตูล 9 180 

10 สุราษฎรธานี 7 140 

11 พัทลุง 3 60 

12 ปตตานี 2 40 

13 สระบุรี 1 20 

14 ปทุมธานี 1 20 

15 ชลบุรี 1 20 

16 ตราด 1 20 

17 สระแกว 1 20 

 
 
 
 
  



เอกสารหมายเลข 2 
สรุปเปาหมายการดําเนินการรายจังหวัด 

 
ลําดับ จังหวัด แปลงใหญเดิม 

ป 59 
แปลงใหญใหม 

ป 60 
แปลงใหญ 

เตรียมความพรอม 
รวม 

กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย 
1 กระบ่ี 2 318 3 150 1 20 6 488 
2 ชุมพร   1 50 9 180 10 230 
3 ตรัง 1 99 2 100 4 80 7 279 
4 นครศรีธรรมราช   4 200 6 120 10 320 
5 นราธิวาส   2 100 1 20 3 120 
6 ประจวบคีรีขันธ   1 50 2 40 3 90 
7 พังงา 1 150 3 150 7 140 11 440 
8 ระนอง 1 216 1 50 1 20 3 286 
9 สตูล 1 124 1 50 9 180 11 354 

10 สุราษฎรธานี   10 500 7 140 17 640 
11 พัทลุง     3 60 3 60 
12 ปตตานี     2 40 2 40 
13 ปทุมธานี     1 20 1 20 
14 สระบุรี     1 20 1 20 
15 ชลบุรี     1 20 1 20 
16 ตราด     1 20 1 20 
17 สระแกว     1 20 1 20 
รวม 17 จังหวัด 6 907 28 1,400 57 1,140 91 3,447 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 4 
 

รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน-ใบ 
รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประกอบตัวอยางใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขตัวอยาง............................................................................................................................(รหัสจังหวัด/รหัสแปลง) 
ช่ือเจาของแปลง.............................................................ท่ีอยู................................................................................................ 
สถานท่ีเก็บตัวอยางดิน หมู.........ตําบล..........................อําเภอ..............................จังหวัด................................(ท่ีต้ังแปลง) 
ขนาดพื้นท่ีเก็บตัวอยาง.............................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะดี)....................................................................... 
ลักษณะพื้นท่ี...................................................................................................... ....................................(ราบ/ลาดชัน/ภูเขา) 
การระบายน้ํา......................................................................................................................(เลว/ปานกลาง/ดี/ดีมากเกินไป) 
ประวัติการปลูกพืช (ในปท่ีผานมา)....................................................................................................................................... . 
การใสปุย ปูนขาว 
  ปุยอินทรีย.............................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 

 ปุยเคมี สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
     สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
     สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 

 ปูน (ปูนขาว/ปูนมารล).........อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี).............................................................................................................................................................. 
 
         ลงช่ือ............................................ผูบันทึก 
                (ตัวบรรจง) 
หมายเลขตัวอยาง............................................................................................................................(รหัสจังหวัด/รหัสแปลง) 
ช่ือเจาของแปลง.............................................................ท่ีอยู................................................................................................ 
สถานท่ีเก็บตัวอยางใบ หมู.........ตําบล...........................อําเภอ..............................จังหวัด................................(ท่ีต้ังแปลง) 
ขนาดพื้นท่ีเก็บตัวอยาง.............................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะดี)....................................................................... 
ลักษณะพื้นท่ี..........................................................................................................................................(ราบ/ลาดชัน/ภูเขา) 
การระบายน้ํา......................................................................................................................(เลว/ปานกลาง/ดี/ดีมากเกินไป) 
ประวัติการปลูกพืช (ในปท่ีผานมา)............................................................................................................................ ............ 
การใสปุย ปูนขาว 
  ปุยอินทรีย.............................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 

 ปุยเคมี สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
     สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
     สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 

 ปูน (ปูนขาว/ปูนมารล).........อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)...................................................................................................................... ........................................ 
 
         ลงช่ือ............................................ผูบันทึก 
                (ตัวบรรจง) 



เอกสารหมายเลข 5 
 

วิธีการเก็บและเตรียมตัวอยางดิน-ใบ สงวิเคราะห 
 

วิธีการเก็บตัวอยางดิน 
 1. ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตัวอยางดิน 

เก็บตัวอยางดินอาจทําไดตลอดท้ังปซึ่งข้ึนอยูกับความเหมาะสม โดยท่ัวไปแลวเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
คือ เวลาภายหลังการเก็บเกี่ยวหรือกอนฤดูกาลเพาะปลูกประมาณสองเดือน ซึ่งเปนชวงท่ีดินมีความชุมช้ืน 
ท่ีเหมาะสม คือ ไมแหงหรือแฉะจนเกินไป ถาดินแหงหรือแฉะจนเกินไปจะทําใหการเก็บตัวอยางดินลําบาก 
เนื่องจากดินแหงเกินไปการขุดเจาะจะกระทําไดยาก หรือถาแฉะเกินไปจะทําใหไมสะดวกในการคลุกเคลาดิน 
ใหเขากันสนิท สําหรับปาลมน้ํามัน ควรเก็บตัวอยางดินกอนใสปุยประมาณ 1 เดือน เพื่อใหทราบขอมูลดินกอนมี
การแนะนําใสปุย 
 2. ความลึกในการเก็บตัวอยางดิน 

สําหรับความลึกของหลุมท่ีจะเจาะเอาตัวอยางดินนั้นไมแนนอน ข้ึนอยูกับจุดประสงคของการ
วิเคราะหและชนิดของพืชท่ีปลูก ถาพืชท่ีปลูกมีรากหยั่งลึกไปในดินก็ควรเจาะใหลึกพอๆ กับความลึกท่ีคาดวาราก
ชอนไชหาอาหารได และโดยท่ัวๆ ไปแลวแยกดินท่ีเจาะไดจากระดับความลึก 15 ซม. แรกและหลัง ออกจากกันไว
คนละถุง หรืออาจจะลึกมากกวานี้อีกถุงหนึ่งก็ได ถารากพืชหยั่งลึกมากๆ สําหรับปาลมน้ํามันควรเก็บเกี่ยวท่ี 
ความลึก 0-15, 15-30 ซม. และอาจเก็บเพิ่มเติมท่ีความลึก 30-70 ซม. 
 3. การสุมเก็บตัวอยางดินในพื้นท่ีปลูก 

จํานวนหลุมท่ีจะเจาะเพื่อผลการวิเคราะหในแปลงหนึ่งๆ นั้นข้ึนอยูกับวัตถุประสงค เวลา และขนาด
ของพื้นท่ีจะเจาะเก็บตัวอยางดินเปนสําคัญ สําหรับการเก็บดินเพื่อวิเคราะหธรรมดา โดยท่ัวไปในเนื้อท่ี 3-5 ไร 
อาจเจาะหรือเก็บตัวอยางดินประมาณ 10-25 หลุม หรือในบางกรณีท่ีมีการศึกษาในสาระสําคัญพิเศษเฉพาะเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งของดินนั้นๆ ในเนื้อท่ี 10-20 ไร อาจเก็บตัวอยางดิน 200 ตัวอยาง หรือมากกวานั้น ยกตัวอยางเชน 
การวิเคราะหหาปริมาณ P และ K ท่ีเปนประโยชนนั้น พบวา มีความแปรปรวนสูงมาก การท่ีจะใหไดตัวอยางดิน 
ท่ีดีบนพื้นท่ีหนึ่งๆ ท่ีระดับความแมนยํา 10% และอยูในชวงความเช่ือมั่นท่ีระดับ 95% จะตองทําการเก็บตัวอยาง
ไมนอยกวา 100 ตัวอยาง นอกจากนี้แลวยังจะตองพิจารณาขอไดเปรียบและเสียเปรียบของแตละวิธีการหรือ 
แบบแผนการเก็บตัวอยางดินท่ีใชดวย จากตัวอยางแบบแผนการเก็บตัวอยางดินพบวาแตละวิธีการนั้นแตกตางกัน 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค โอกาส และขนาดของพื้นท่ีดังไดกลาวแลว ขนาดของแปลงท่ีจะทําการเก็บตัวอยางดินหนึ่ง
อาจไมแนนอนข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ความลาดเอียง ของพื้นท่ีและวัตถุประสงค ดังนั้นพื้นท่ีหนึ่งอาจจะตอง
ถูกแบงออกเปนแปลงยอยหลายๆ แปลง และในแตละแปลงยอยควรมีระดับความสม่ําเสมอของดินเหมือนกันหรือ
จัดอยูในหนวยแผนท่ีดินเดียวกัน และถาหากดินบริเวณท่ีตองเก็บตัวอยางมีความแปรปรวนหรือในบริเวณเดียวกันมี
ชุดดินตางกันดวยแลว การแบงเปนแปลงยอยจึงสําคัญมาก และควรเก็บตัวอยางดินแยกจากกันในแตละ 
แปลงยอยดวย 



 
รูป การแบงบริเวณพื้นท่ีเก็บตัวอยางดินออกเปนแปลงยอยท่ีมีสมบัติของดินคลายคลึงกัน หรืออยูใน

ชุดดินเดียวกัน (อาจใชความลาดชัน หรือเนื้อดิน และสีของดินจําแนกก็ได) 
 4. วิธีการเก็บตัวอยางดิน 

1) หลังจากทําการแบงพื้นท่ีออกเปนแปลงยอยท่ีมีความสม่ําเสมอแลวทําการเก็บตัวอยางดิน โดยสุม
เก็บประมาณ 10-25 หลุม ตอเนื้อท่ี 3-5 ไร ตัวอยางดินท่ีเก็บจากแตละหลุมตองมีปริมาตรเทากัน ใหหลีกเล่ียง
บริเวณบานเกา คอกสัตว หลุมบอ บริเวณท่ีเผาไมเกา หรือบริเวณท่ีมีปุยตกคางอยู 

2) การใชพล่ัวในการเก็บตัวอยางดินใหขุดหลุมเปนรูปตัว V ลึกประมาณ 15 ซม. กดปลายพล่ัว 
ใหปลายพล่ัวมีความหนาของดิน 2 ซม. และดินลึกประมาณ 15 ซม. งัดพล่ัวข้ึน ตัดดินดานขางออกใหเหลือดิน 
ตรงกลางพล่ัวกวางประมาณ 2.5 ซม. เก็บตัวอยางดินลงในถัง ทําเชนเดียวกันนี้จนไดตัวอยางดินครบตามจํานวน 
ท่ีตองการ 

3) การใชสวานเจาะหรือหลอดเจาะ ใหใชสวานเจาะหรือหลอดเจาะดินใหต้ังฉากกับผิวดินลึก
ประมาณ 15 ซม. หรือลึกตามความตองการ หมุนหรือกดสวานหรือหลอดเจาะใหดินเขาเต็ม แลวเก็บตัวอยางดิน
ลงในถัง ทําเชนเดียวกันนี้จนไดตัวอยางดินครบตามจํานวนท่ีตองการ 

4) นําตัวอยางดินในขอ 2 หรือ 3 มาคลุกตัวอยางท้ังหมดใหเขากันอยางสม่ําเสมอ เก็บเศษไม หิน 
หรือกรวดออกไป บางครั้งดินเปนกอนใหญควรบ้ีใหแตกเปนกอนเล็กๆ เสียกอนแลวคลุกใหเขากันอีกครั้งก็จะได
เปนตัวอยางรวม ซึ่งเปนตัวแทนของพื้นท่ี 

5) สุมตัวอยางดินจากขอ 4 มาประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัม ใสถุงพลาสติก พรอมท้ังเขียนหมายเลข
ตัวอยางดินใหชัดเจน หรือเขียนรายละเอียดของตัวอยางใสไวขางในถุงก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5. การจดบันทึก 
การจดบันทึกตัวอยางดินก็มีความสําคัญท่ีจะชวยใหผูวิเคราะหซึ่งไมมีความรูเกี่ยวกับประวัติ 

ความเปนมาของดินท่ีวิเคราะหหรือไมไดไปเห็นสภาพพื้นท่ีท่ีเก็บตัวอยางดินดวยตนเอง สามารถใชขอมูลนี้เปน
สวนประกอบในการพิจารณาแปลความหมายคาวิเคราะหดินเพื่อแนะนําการใชประโยชนไดซึ่งควรมีการจดบันทึก
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากบันทึกขอมูลประวัติของพื้นท่ีท่ีเก็บตัวอยางดินแลว ก็ควรเขียนแผนท่ีหรือแผนผังของ 

พื้นท่ีนั้นๆ ไวพอสังเขป พรอมท้ังบอกทิศทาง ถนน คลอง แมน้ํา และอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขตัวอยาง............................................................................................................................(รหัสจังหวัด/รหัสแปลง) 
ช่ือเจาของแปลง.............................................................ท่ีอยู................................................................................................ 
สถานท่ีเก็บตัวอยางดิน หมู.........ตําบล..........................อําเภอ..............................จังหวัด................................(ท่ีต้ังแปลง) 
ขนาดพื้นท่ีเก็บตัวอยาง.............................ไร ชนิดของดิน (ถาทราบไดก็จะดี)....................................................................... 
ลักษณะพื้นท่ี............................................................................................................................. .............(ราบ/ลาดชัน/ภูเขา) 
การระบายน้ํา......................................................................................................................(เลว/ปานกลาง/ดี/ดีมากเกินไป) 
ประวัติการปลูกพืช (ในปท่ีผานมา)...................................................................................................................... .................. 
การใสปุย ปูนขาว 
  ปุยอินทรีย.............................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 

 ปุยเคมี สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
     สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
     สูตร..........................อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 

 ปูน (ปูนขาว/ปูนมารล).........อัตราท่ีใช............................กก./ตน  วัน เดือน ป ท่ีใช....................................... 
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี).............................................................................................................................................................. 
 
         ลงช่ือ............................................ผูบันทึก 
                (ตัวบรรจง) 



วิธีการเก็บตัวอยางใบ 
 1. ความสําคัญของการวิเคราะหใบปาลมน้ํามันเพื่อแนะนําการใชปุย 

โดยปกติปาลมน้ํามันจะเปนพืชท่ีมีการใชปุยในอัตราท่ีสูง ซึ่งอาจสูงถึง 8-10 กิโลกรัมตอตนตอป 
เนื่องจากในแตละปจะมีการนําผลผลิต (ทะลายปาลม) ออกไปมากซึ่งอาจสูงถึง 100-200 กิโลกรัมตอตน ซึ่งการ
นําผลผลิตออกไปนั้นจะเปนการนําปริมาณธาตุอาหารตางๆ ออกไปดวยนั้นเอง การใสปุยในปริมาณท่ีไมเพียงพอ 
จะทําใหผลผลิตปาลมลดลง ในทางตรงกันขามหากมีการใสปุยในปริมาณมากเกินไปก็จะทําใหเปนการเพิ่มตนทุน
และปุยบางสวนท่ีพืชนําไปใชไมหมดก็จะสูญเสีย ตัวอยางเชน หากใสปุยยูเรีย 4 กิโลกรัมตอตนตอป (ราคากิโลกรัมละ 
9 บาท) แตเมื่อวิเคราะหใบแลวพบวาใชเพียง 3.5 กิโลกรัมตอตนตอป ซึ่งหากไมวิเคราะหใบก็จะใสเกินไป 0.5 
กิโลกรัมตอตนตอป คิดเปนเงิน 4.5 บาทตอตนตอป หรือ 99 บาทตอไรตอป หรือ 990 บาทตอ 10 ไร อยางนี้เปน
ตน ซึ่งถาคิดถึงการใสปุยอื่นๆ เชน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ก็จะพบวาเปนการเพิ่มตนทุนอยางมาก 
ประการท่ีสําคัญอีกอยาง คือ ความไมสมดุลของธาตุอาหารในปาลมน้ํามัน หากไมมีการวิเคราะหใบจะไมทราบ
สัดสวนความตองการธาตุอาหารในแตละธาตุ ซึ่งหากปาลมน้ํามันไดรับธาตุอาหารไมสมดุลก็จะมีผลตอการให
ผลผลิตเชนเดียวกัน 
 2. การเก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามันจากทางท่ี 17 

ในการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในปาลมน้ํามัน จะยึดถือปริมาณธาตุอาหารในทางใบท่ี 17 เปนหลัก 
เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 

1) การวิจัยท่ัวโลกไดยึดทางใบท่ี 17 เปนหลัก และไดมีการศึกษาระดับของปริมาณธาตุอาหาร 
ท่ีเหมาะสมของทางใบดังกลาวไวเปนมาตรฐานแลว 

2) ไดมีการศึกษาในอดีตจนไดขอสรุปแลววาปริมาณธาตุอาหารในทางใบท่ี 17 ของปาลมน้ํามัน 
มีความสัมพันธกับการใหผลผลิตทะลาย 

3) ทางใบท่ี 17 จะเปนทางใบท่ีอยูบริเวณกลางทรงพุมซึ่งไมออนหรือแกเกินไป ซึ่งมีการศึกษาพบวา 
ปริมาณธาตุอาหารในทางใบท่ีมีอายุตางกันจะมีปริมาณธาตุอาหารท่ีตางกัน 

4) ทางใบท่ี 17 สะดวกในการนับทางใบและเก็บตัวอยางใบ 
3. ชวงเวลาการเก็บตัวอยางใบ 

เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในใบมีการเปล่ียนแปลงตลอดป จากผลของสภาพแวดลอมตางๆ เชน 
ปริมาณน้ําฝน ปริมาณปุยท่ีใส ชวงเวลาในการเก็บตัวอยางใบไมควรทําในชวงฤดูแลงหรือฤดูฝน และจะตอง
หลังจากใสปุยอยางนอย 3 เดือน โดยท่ัวไปในภาคใตฝงตะวันตก (สตูล ตรัง กระบ่ี) ควรจะเก็บในชวงเดือน
กุมภาพันธ ถึงมีนาคม ในขณะท่ีภาคใตฝงตะวันออก (สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช) ควรเก็บในชวงเดือน
มีนาคม ถึงเมษายน ในการเก็บตัวอยางจะตองเก็บในชวงเดือนเดียวกันทุกๆ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ข้ันตอนการเก็บตัวอยางใบ 
1) วางแผนผังการเก็บตัวอยางใบ 
รายละเอียด : วาดแผนท่ีแปลงท่ีจะเก็บตัวอยางใบ เพื่อกําหนดจํานวนตนและตําแหนงท่ีจะเก็บ

ตัวอยาง (รายละเอียดในขอ 2) 
  : ทําเครื่องหมายตนท่ีเก็บตัวอยางใบ (มีคุณสมบัติตามขอ 3) 
2) จํานวนตนท่ีเก็บตัวอยางใบ : ใชตัวอยาง 10-15 ตน ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3 
3) คุณสมบัติของตนท่ีเก็บตัวอยาง 
  เปนตนปาลมท่ีสมบูรณซึ่งมีผลผลิตทะลายตอเนื่องทุกๆ ป (ไมเลือกตนท่ีใหทะลายมากเกินไป

หรือไมมีทะลายเลย) 
  เปนตนปาลมท่ีไมมีอาการผิดปกติ หรือขาดธาตุอาหารอยางรุนแรง 
  เปนตนปาลมท่ีไมอยูใกลถนน ทางน้ํา หรือจอมปลวก 
  เปนตนปาลมท่ีไมอยูขอบสวน หรือใกลตนท่ีตาย 
4) ข้ันตอนการเก็บตัวอยางใบ 
      
     ดูตนปาลมวามีการเวียนซายหรือเวียนขวา เพื่อกําหนด 
     แนวการนับทางใบ จากทางใบท่ี 1 ไปยังใบท่ี 17 
 
 
 
 
     กําหนดทางใบท่ี 1 โดยทางใบท่ี 1 ไดแก ใบท่ีออนท่ีสุด 

ท่ีใบยอยต้ังฉากกับทางใบแลว ทางใบท่ี 1 จะถูกประกบดวย 
ใบท่ี 3 และ 5 ใบลางท่ีอยูระหวางใบท่ี 3 กับใบท่ี 5 
คือใบท่ี 9 ดานลางใบท่ี 9 คือใบท่ี 17 
 

 
 
     ตัดทางใบท่ี 17 ลงมา 
     ตําแหนงท่ีตัดใบยอยจะอยูบริเวณกลางทางใบ ซึ่งสังเกต 
     ไดจากดานบนทางใบจะเปล่ียนจากแบนเปนสันเหล่ียม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     ตัดใบยอยขาง 6 ใบเพียงดานเดียว 
 
 
 
 
 
 
     ตัดสวนกลางใบยอย ยาว 6-8 นิ้ว 
 
 
 
 
     แยกกานใบออกท้ิง 
     ดังนั้น 6 ใบยอย จะไดแผนใบ รวม 12 แผนใบ 
     หากเก็บ 10 ตน/ตัวอยาง จะไดแผนใบ 
     รวม 10x12 = 120 แผนใบ 
     ** จํานวนใบยอยแตละตัวอยางท่ีสงวิเคราะห จะตอง 
     มากกวา 100 แผนใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 6 
 

การประเมินศักยภาพกลุม/สมาชิก 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 7 
 

สรุปผลการดําเนินการรายแปลง 

 

 

 
เอกสารหมายเลข .......... 

 

แบบบันทึกประจําแปลงของเกษตรกร 



1/1 แบบการจัดสรร

เอกสารหมายเลข 3

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงพื้นที่

โครงการ ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ...ปาลมน้ํามัน…

กิจกรรมที่ 1.1

(อบรมเกษตรกร)

กิจกรรมที่ 1.2.1 

(แปลงใหญเดิม     

ป 59)

กิจกรรมที่ 1.2.2 

(แปลงใหญใหม      

 ป 60)

กิจกรรมที่ 1.2.3

(แปลงใหญ      

เตรียมความพรอม)

รวมทั้งสิ้น

จํานวนหนวย

(ราย)

เงิน

(บาท)
จํานวนหนวย

(แปลง)

เงิน

(บาท)
จํานวนหนวย

(แปลง)

เงิน

(บาท)
จํานวนหนวย

(แปลง)

เงิน

(บาท)
จํานวนหนวย

(ราย)

เงิน

(บาท)
จํานวนหนวย

(กลุม)

เงิน

(บาท)

จํานวน

หนวย

(ราย)

เงิน

(บาท)

รวมทั้งสิ้น 3,447 1,378,800 6 180,000 28 980,000 57 1,140,000 3,447 1,378,800 3,447 1,378,800 3,447 6,436,400

13 สํานักสงเสริมและจัดการสินคา

78 จ. ปทุมธานี 20 8,000 - - - - 1 20,000 20 8,000 20 8,000 20 44,000

84 จ. สระบุรี 20 8,000 - - - - 1 20,000 20 8,000 20 8,000 20 44,000

85 จ. ชลบุรี 20 8,000 - - - - 1 20,000 20 8,000 20 8,000 20 44,000

88 จ. ตราด 20 8,000 - - - - 1 20,000 20 8,000 20 8,000 20 44,000

92 จ. สระแกว 20 8,000 - - - - 1 20,000 20 8,000 20 8,000 20 44,000

137 จ. ประจวบคีรีขันธ 90 36,000 - - 1 35,000 2 40,000 90 36,000 90 36,000 90 183,000

138 จ. นครศรีธรรมราช 320 128,000 - - 4 140,000 6 120,000 320 128,000 320 128,000 320 644,000

139 จ. กระบี่ 488 195,200 2 60,000 3 105,000 1 20,000 488 195,200 488 195,200 488 770,600

140 จ. พังงา 440 176,000 1 30,000 3 105,000 7 140,000 440 176,000 440 176,000 440 803,000

142 จ. สุราษฎรธานี 640 256,000 - - 10 350,000 7 140,000 640 256,000 640 256,000 640 1,258,000

143 จ. ระนอง 286 114,400 1 30,000 1 35,000 1 20,000 286 114,400 286 114,400 286 428,200

144 จ. ชุมพร 230 92,000 - - 1 35,000 9 180,000 230 92,000 230 92,000 230 491,000

146 จ. สตูล 354 141,600 1 30,000 1 35,000 9 180,000 354 141,600 354 141,600 354 669,800

147 จ. ตรัง 279 111,600 1 30,000 2 70,000 4 80,000 279 111,600 279 111,600 279 514,800

148 จ. พัทลุง 60 24,000 - - - - 3 60,000 60 24,000 60 24,000 60 132,000

149 จ. ปตตานี 40 16,000 - - - - 2 40,000 40 16,000 40 16,000 40 88,000

151 จ. นราธิวาส 120 48,000 - - 2 70,000 1 20,000 120 48,000 120 48,000 120 234,000

ลําดับ ชื่อหนวยงาน

ปริมาณงานและงบประมาณรายกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3.3

(สงเสริมและพัฒนา

กลุม)

กิจกรรมที่ 1.4

(เชื่อมโยงเครือขาย)
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