
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ 
 
คําช้ีแจง  

1. ขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ ประกอบดวย 1) ขอมูลท่ัวไป 2) ขอมูลแปลง 3) ขอมูล

เกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินคาหลัก 5) การตลาด/รูปแบบการจําหนาย 6) การบริหารจัดการแปลง  
7) การวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ 8) การกําหนดเปาหมาย   

 หมายเหตุ สําหรับขอมูลสวนนี้ใหนําขอมูลท่ีไดจัดเก็บไวแลวมาใชประโยชนในการกรอก
ขอมูล ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกัน (คงท่ี) 

 สวนท่ี 2  รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ ประกอบดวย การเตรียมการ 
แผนและการดําเนินงาน และการบูรณาการการทํางาน  

 สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน ประกอบดวย การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต  
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 

 หมายเหตุ  สําหรับการกรอกขอมูลในสวนท่ี 2 และ 3 เปนขอมูลท่ีตองมีการรายงาน
ความกาวหนา ขอใหกรอกขอมูลตามความเปนจริงของแปลงท่ีเปนอยู  

2. ขอความรวมมือทานในการกรอกขอมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 3. หนวยของสินคา 

3.1 พืช หนวยเปนกิโลกรัม 
3.2 ปศุสัตว  

โคเนื้อ หนวยเปน ตัว 
โคนม หนวยเปน กิโลกรัม 

3.3  ประมง หนวยเปน กิโลกรัม 
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สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ประเภทแปลงใหญ 
    (  ) 1. แปลงตนแบบ 76 จังหวัด      (   ) 2. แปลงท่ัวไป    
         ช่ือแปลง แปลงใหญปาลมน้ํามัน  ตําบลทุงมะพราว  อําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา   

ท่ีตั้ง หมูท่ี 5 ตําบลทุงมะพราว  อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา    
 พิกัด   (ท่ีทําการกลุม X/Y ) 8.452166 , 98.310760 ( E 424143 , N 944316 )  
ขอมูล ณ วันท่ี  16 เดือน  มีนาคม        พ.ศ.  2559     
2. ขอมูลแปลง 

2.1 ชื่อผูจัดการแปลง 
  ชื่อ-สกุล    นายชาติ   คงรื่น           ตําแหนง.   เกษตรอําเภอทายเหมือง  
  หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง                
  หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได     081-5422174            
2.2 จํานวนเกษตรกรสมาชิก                160                                           ราย 
2.3 ชนิดสินคาหลัก ปาลมน้ํามัน                                                            
 2.4 พ้ืนท่ีผลิต   3,072   ไร กรณีไมผล พ้ืนท่ีใหผลผลิต  2,874  ไร พ้ืนท่ียังไมใหผลผลิต  198  ไร 
2.5 แหลงน้ําในการผลิต 

(   ) 1. ในเขตชลประทาน         -        ไร  
อยูในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด               -                    หรือ 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา                        -                                        
(   ) 2. นอกเขตชลประทาน     3,072           ไร แหลงน้ําจากไหน 

() 2.1 น้ําฝน                             2,572                                       ไร  
(   ) 2.2 แหลงน้ําธรรมชาติ                                                               ไร 
() 2.. แหลงอ่ืนๆ                               500                                     ไร 

(   ) 1) ฝาย (ระบุชื่อฝาย)          -            พิกัด (X/Y)             -          
(   ) 2) บอบาดาล ระบุพิกัด(X/Y)                     -                              
(   ) 3) สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน         -            พิกัด (X/Y)       -           
() 4 คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง     เหมืองเขากลวย                          

 2.6 สภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (zoning) กับชนิดสินคาท่ีผลิตอยูในปจจุบัน 
(    ) 1. S1 จํานวน     -        ไร สมาชิก       -  -        ราย 
(    ) 2. S2 .จํานวน     -       ไร สมาชิก      -            ราย 
() 3. S3 จํานวน    3,072  ไร สมาชิก      160         ราย 
(   ) 4. N จํานวน     -       ไร สมาชิก         -          ราย 

2.7 มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรรวมอยูในพ้ืนท่ีตําบลท่ีแปลงใหญ
ตั้งอยูหรือไม 

      (   ) 1. ไมมี  
() 2. มี  ระบุสินคาหลักของ ศพก.    ปาลมน้ํามัน                     

() 2.1 ศูนยหลัก  (   ) 2.2 ศูนยเครือขาย 
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3. ขอมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพ้ืนท่ีแปลงใหญเทานั้น) 
3.1 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรสมาชิก  
     (   ) 1. เชา                      -             ราย              -               ไร 
     () 2. ของตนเอง           160                 ราย            3,072                 ไร  
     (   ) 3. เชาและของตนเอง          -        ราย               -              ไร 
      (   ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)                  -         ราย               -              ไร 
 
3.2 พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารท่ีสามารถใชแสดงสิทธิในการทําธุรกรรม) 

 () 1. มี จํานวน        160          ราย         3,072             ไร 
 (   ) 2. ไมมี จํานวน        -         ราย            -                ไร 

3.3 การทําบัญชีตนทุนอาชีพ จํานวน       25       ราย ไมทําจํานวน      135        ราย 
4. การผลิตสินคาหลัก 

4.1 ชนิดสินคา (ระบุ)      ปาลมน้ํามัน                                                            
1) พันธุ (ระบุ)    Tenera D x P                    จํานวน        3,072                ไร 
2) พันธุ (ระบุ)                -                  จํานวน             -           ไร 
3) พันธุ (ระบุ)                -                  จํานวน             -           ไร 
4) พันธุ (ระบุ)                -                  จํานวน             -           ไร 

4.2 จํานวนครั้งในการผลิต   
(   ) 1. จํานวน       -           ครั้ง/ป   () 2. กรณีอ่ืนๆ (ระบุ)   ไมยืนตน                           

     ลักษณะการผลิต  () 1. ในฤดู (    ) 2. นอกฤดู 
4.3 ชวงเวลาผลผลิตออกสูตลาด  

เดือน ปริมาณผลผลิตรวม (หนวย) 
มกราคม 287,400 
กุมภาพันธ 287,400 

มีนาคม 431,100 

เมษายน 574,800 

พฤษภาคม 1,437,000 

มิถุนายน 1,437,000 

กรกฎาคม 1,437,000 

สิงหาคม 1,437,000 

กันยายน 373,620 

ตุลาคม 344,880 

พฤศจิกายน 287,400 

ธันวาคม 287,400 

ปริมาณผลผลิตรวม 8,622,000 
 

4.4 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย                                                        บาท/หนวย  
4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย                  4.10                                    บาท/กก. 
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4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปจจุบัน  
(    ) 1. ไมมี    
() 2. มี ระบุ 

() 2.1 GAP จํานวน                            20                             ราย 
(    ) 2.2 เกษตรอินทรีย จํานวน                 -                            ราย 
(    ) 2.3 RSPO จํานวน                          -                                     ราย 
(    ) 2.4 อ่ืนๆ (ระบุ)                             -                                     ราย 

5. การตลาด/รูปแบบการจําหนาย 
5.1 รูปแบบการจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

() 1. ตางคนตางขาย  
(   ) 2. การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย) 
(   ) 3. Contract Farming 
(   ) 4. ประมูล 
() 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)      ขายใหกับสหกรณการเกษตรทายเหมือง สาขาทุงมะพราว                                                      

5.2 ผูรับซ้ือผลผลิตจากกลุมสมาชิกแปลงใหญ (ระบุชื่อ) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
() 1. สหกรณ       สหกรณการเกษตรทายเหมือง สาขาทุงมะพราว                                                                        
(   ) 2. โรงสี/โรงงาน                                                                            
(   ) 3. ตลาดกลาง                                                                        
(   ) 4. บริษัท/ หางราน                                                                      
(   ) 5. วิสาหกิจชุมชน                                                                      
(   ) 6. พอคาคนกลาง                                                                        
() 7. อ่ืนๆ (ระบุ)   ลานเทปาลมน้ํามัน                                                       

5.3 ลักษณะการจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
5.3.1 การคัดเกรด () 1. ไมมี  

(   ) 2. มี ระบุ                                     
5.3.2 การสรางมูลคาเพ่ิมในการจําหนายสินคา 

() 1. ไมมี  
(   ) 2. มี ระบุ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

(   ) 2.1 แปรรูปเบื้องตน 
(   ) 2.2 การบรรจุภัณฑสําหรับจําหนาย 
(   ) 2.3 อ่ืนๆ (ระบุ)                                           

6. การบริหารจัดการแปลง 
6.1 ทีมผูจัดการแปลง ประกอบดวย 

6.1.1 หนวยงานราชการ จํานวน               8                 ราย 
6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จํานวน         2                    ราย 
6.1.3 ภาคเอกชน จํานวน                      -                         ราย 
6.1.4 อ่ืนๆ (ระบุ)  กํานัน/ผูใหญบาน   จํานวน         2            ราย 
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6.2 สถานภาพการรวมกลุม/องคกรการเกษตร  
() 1. ยังไมไดรวมกลุม 
(   ) 2. รวมกลุมแลว  เปนแบบ 

(   ) 2.1 สหกรณ   (   ) 2.3 วิสาหกิจชุมชน  
(   ) 2.2 กลุมเกษตรกร (นิติบุคล) (   ) 2.4 อ่ืนๆ (ระบุ)                             

6.3 แหลงเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
(   ) 1. ของกลุม     (   ) 2. เชา () 3. จาง   (   ) 4. ของเกษตรกรเอง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ  
(วิเคราะหกอนจัดทําแผนแปลงใหญ และจะตองระบุแนวทางแกไขในแผน) 
 

ประเด็น ไมมีปญหา มีปญหา  หมายเหตุ 
7.1 สภาพแวดลอมในการผลิต 

(1) คุณภาพดิน 
 
(2) คุณภาพ/ความเพียงพอของ

น้ํา 
      (3) อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 

 
.................. 
 
.................. 
 
………………. 

 
. 

 
. 

 
……………… 

ระบุรายละเอียดปญหา 
- ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา 
 
- แหลงน้ําไมพอเพียง 
- ขาดการบริหารจัดการน้ําท่ีดี
.............................................................. 

7.2 ปจจัยการผลิต 
      (1) พันธุดี 
      
       
 
      (2) ปุยและสารปรับปรุงบํารุง
ดิน 
 
 
      (3) สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
       

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

 
. 

 
 
 
. 

 
 
 
. 

 

ระบุรายละเอียดปญหา 
- เกษตรกรบางรายยังเก็บเม็ดใตโคนตน
ปาลม มาเพาะเปนตนพันธุ 
- ตนพันธุมีราคาคอนขางสูง 
 
- ไมมีการใสสารปรับปรุงบํารุงดิน 
- เกษตรกรนิยมใสปุยเคมีมากกวาปุย
อินทรีย เนื่องจากเห็นผลไดเร็วกวา 
 
- เกษตรกรสวนใหญไมไดใช เนื่องจากมี
ราคาคอนขางสูง 
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      (4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือ
การเกษตร 
 
 
      (5) เงินทุน 
 
      (6) แรงงาน 

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

 
. 

 
 
 
. 

 
. 

 

 
- เกษตรกรไมมีเครื่องจักรกลเปนของ
ตนเอง เนื่องจากเปนแปลงขนาดเล็กและ
อาศัยแรงงานภายในครัวเรือน 
 
- เกษตรกรไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได 
 
- ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และมี
อายุเฉลี่ยคอนขางสูง 
- การตัดทะลายปาลม ใชการจางแรงงาน 
 
 

7.3 เทคโนโลยีการผลิต 
7.3.1 ดานพืช 

      (1) การเตรียมดิน/การปรับปรุง
บํารุงดิน 
 
 
      (2) การปลูก 
 
      (3) การใชปุย 
 
 
      (4) การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 
 
 
      (5) การใหน้ํา/ระบบน้ํา 
 
      (6) การเก็บเก่ียว 
 
 
 
      (7) วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

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

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

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

 
 
 
 
 
. 

 
 
. 

 
 
 
. 

 
. 

 
 
 
. 

 

ระบุรายละเอียดปญหา/เทคโนโลยีท่ี
ตองการ 
- การตรวจวิเคราะหดินเบื้องตน 
- ใหความรูและจัดหาอุปกรณสําหรับการ
วิเคราะหดิน 
 
.............................................................. 
 
- การใสปุยตามคาวิเคราะห 
- การคํานวณสูตรปุยและการผสมปุยใชเอง 
 
- การใชสารชีวภัณฑปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช 
- การใชตัวห้ําตัวเบียน กําจัดศัตรูพืช 
 
- ระบบการใหน้ําในสวนปาลมน้ํามัน 
 
- การเก็บเก่ียวปาลมน้ํามันท่ีเหมาะสม 
- ความเสียหายท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียว
ปาลมท่ีไมไดมาตรฐาน 
 
- การขนสงและการรักษาคุณภาพของ
ทะลายปาลมน้ํามัน 
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ประเด็น ไมมีปญหา มีปญหา หมายเหตุ 
7.3.2 ดานปศุสัตว   ระบุรายละเอียดปญหา/เทคโนโลยีท่ี

ตองการ 
      (1) การปรับปรุงและพัฒนา
พันธุสัตว 
      (2) การใชเทคโนโลยีชีวภาพ 
      (3) การจัดการเลี้ยงดูสัตว
ระยะตางๆ 
      (4) การจัดการฟารม 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

……………… 
………………. 
…………….... 
………………. 
………………. 
……………….. 

………………………………………………………… 
................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

7.3.2 ดานปศุสัตว (ตอ)    
(5) การปองกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว 
      (6) การจัดการอาหารสัตว 
      (7) การจัดการควบคุมและ
รักษาคุณภาพผลผลิตหลังการ 
เก็บเก่ียว 
      (8) การจัดการขนสงน้ํานม/
ผลผลิต  

 (9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ 
(10) การตรวจสอบยอนกลับ 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
 

………………. 
................... 
................... 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 
................... 
………………. 
……………… 

…………………………………………………………. 
.................................................................. 
.................................................................. 
................................................................... 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 

7.3.3 ดานประมง    
      (1) การเตรียมบอ/กระชัง 
      (2) การเพาะและอนุบาล 
      (3) ปริมาณและคุณภาพน้ํา 
      (4) การปองกันและรักษา 
      (5) การจับผลผลิต 
      (6) วิทยาการหลังการจับ
ผลผลิต 
      (7) การแปรรูป 
      (8) บรรจุภัณฑ 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

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

.……………….

.……………… 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………… 
……………….. 
………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................. 
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7.4 การเพ่ิมมูลคาสินคา 
      (1) การแปรรูป 
      (2) บรรจุภัณฑ 
      (3) มาตรฐานสินคา 

 
. 
. 

………………. 

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

 

 
................................................................. 
................................................................. 
- อบรมและใหความรูตามมาตรฐาน GAP  
- อบรมและใหความรูตามมาตรฐาน RSPO 
ปาลมน้ํามัน 

 

ประเด็น ไมมีปญหา มีปญหา หมายเหตุ 
7.5 การตลาด  
      (1) ผลผลิตสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด (เชน 
ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา 
ฯลฯ) 
 
      (2) ชองทางการจําหนาย/
ตลาดรับซ้ือ 
 
      (3) ราคาสินคา 
 
 
      (4) การรวบรวม/จัดเก็บ
สินคา 

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

 
 

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

 

 
. 

 
 
 
 

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

 
 

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

ระบุรายละเอียดปญหา 
- ปาลมน้ํามันจะใหผลผลิตนอยในชวงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธุ (ปาลมขาด
คอ) และผลผลิตจะเริ่มสูงข้ึนตั้งแตเดือน
มีนาคม 
 
.............................................................. 
 
 
- ราคาผลผลิตท่ีคอนขางผันผวน ไม
แนนอน 
 
.............................................................. 
 

7.5 การตลาด  
      (5) การขนสงสินคา 
      (6) การสงมอบสินคา 

 
. 
. 

 
………………… 
………………. 

ระบุรายละเอียดปญหา 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

7.6 การบริหารจัดการ 
      (1) ความสามารถและความ
เขมแข็ง ของคณะกรรมการกลุม 
 
 
      (2) ความสามารถและความ
รวมมือของสมาชิก 

 
……………… 
 
 
 
………………. 
 

 
. 

 
 
 
. 

 

ระบุรายละเอียดปญหา 
- คณะกรรมการกลุม ยังไมมีบทบาทมาก
พอ และไมสามารถโนมนาวจิตใจหรือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมได 
 
- การใหความรวมมือของสมาชิกในกลุม
นอย เนื่องจากไมมีแรงจูงใจในการ
ดําเนินงานกลุม 

8. กําหนดเปาหมาย (ใชขอมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญท่ีไดจัดทําไว) 
8.1 ลดตนทุนการผลิต 

(   ) 1. ไมมี   
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() 2. มี  จากเดิม                       บาท/หนวย  เปน                       บาท/หนวย 
8.2 เพ่ิมผลผลิต 

(   ) 1. ไมมี   
() 2. มี  จากเดิม               หนวย/หนวยการผลิต  เปน                  หนวย/หนวยการผลิต 
(เชน ก.ก./ไร , ก.ก./ตัว , ลิตร/ตัว เปนตน) 

8.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
(   ) 1. ไมมี  
() 2. มี ระบุ เชน 

() 2.1 มีมาตรฐานการผลิต 
2.1.1 รับรอง GAP จํานวน                        20                             ราย 
2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย จํานวน               -                               ราย 
2.1.3 รับรอง RSPO จํานวน                       -                               ราย 
2.1.4 รับรองมาตรฐานอ่ืนๆ (ระบุ)          -               จํานวน     -        ราย 

(   ) 2. ยกระดับคุณภาพผลผลิต 
2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพ่ิมข้ึน รอยละ                              
2.2.2 อ่ืนๆ                                    รอยละ                               

8.4 ตลาด 
(   ) 1. ไมมี  
() 2. มี ระบุ เชน 

() 1. มีแหลงจําหนาย/ชองทางการจําหนายเพ่ิมข้ึน จาก   1   แหลง เปน   2   แหลง 
() 2. มีความม่ันคงทางตลาด ระบุ  ขายผลผลิตใหสหกรณซ่ึงเกษตรกรเปนสมาชิก                             
      (เชน Contract Farming การซ้ือขายลวงหนา เปนตน) 
(   ) 3. มีระบบตรวจสอบยอนกลับ ระบุ                                                   

(เชน QR code ,บารโคด เปนตน) 
() 4. อ่ืนๆ ระบุ   MOU กับบริษัท โชควัลลภา ปาลมน้ํามัน จํากัด                                 

8.5 บริหารจัดการ (   ) 1. ไมมี () 2. มี (ระบุ) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
(   ) 1. รวมกลุมบริหารจัดการการผลิตรวมกัน เชน วางแผนการผลิต, จัดซ้ือปจจัย 

การผลิต,ใชเครื่องจักรกลการเกษตร, บริหารจัดการน้ํา เปนตน 
() 2. รวมกลุมบริหารจัดการการตลาดรวมกัน เชน  วางแผนการตลาด, จําหนาย

ผลผลิต เปนตน 
(   ) 3. รวมกลุมบริหารจัดการองคกร เชน จัดตั้งกลุม / องคกรเกษตรกร, บริหาร

จัดการเงินทุนและผลตอบแทน เปนตน 
 

สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ  
 

คําช้ีแจง 1. ใชขอมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญท่ีไดจัดทําไวแลว 
  2. ใหเติมคําลงในชองระยะเวลาดําเนินงานท่ีกําหนดในแผน และทําเครื่องหมาย ลงในชอง 
               ผลดําเนินการ 
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ประเด็น 
ระยะเวลา

ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

1. เตรียมการ      
1.1 ประชุมชี้แจงสมาชิก

แปลง 
-  

 
  ดําเนินการแลว

ปงบประมาณ 
2558 

1.2 จัดเก็บขอมูลภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนของ
สมาชิกรายครัวเรือน 

ธ.ค. 58 – ม.ค. 
59 

 
 

   

1.3 จัดทําขอมูลแผนท่ีราย
แปลง 

ม.ค. – ก.พ. 59   
 

  

2. แผนและการดําเนินงาน      
2.1 ลดตนทุนการผลิต      

2.1.1 อัตราการใชพันธุ        
2.1.2 ผลิตพันธุเพ่ือใช

เอง 
     

2.1.3 การใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน 

ม.ค. – มี.ค. 59    
 

รอผลการตรวจ
วิเคราะห 

2.1.4 การใชสาร 
ชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช/
สัตว/ประมง 

ก.พ. – มิ.ย. 59    
 

เปาอบรม 3 ครั้ง 
150 คน 

2.1.5 ทําปุยอินทรีย/ 
ชีวภาพ/จัดตั้งธนาคารปุย 

 

ก.พ. – มิ.ย 59    
 

เปาอบรม 3 ครั้ง 
150 คน 

2.1.6 ลดตนทุนคา
พลังงานในการผลิต 

     

2.1.7 การใช
เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน 

ธ.ค. 58 – ม.ค. 
59 

 
 

   

2.1.8 ...........................      
.................................................      

2.1.9............................      
.................................................      

2.1.10..........................      
.................................................      

สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

ประเด็น ระยะเวลา ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
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ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)      
2.2 เพ่ิมผลผลิต      

2.2.1 การใชพันธุดี      
2.2.2 การปรับปรุงบํารุง

ดิน 
มี.ค. – พ.ค. 59    

 
พด.จัดอบรมและ

มอบปจจัย 
2.2.3 การจัดการระบบ

น้ํา 
ธ.ค. 58 – ก.ย. 

59 
   

 
เปาอบรม 3 ครั้ง 

150 คน 
2.2.4 การใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม (ระบุ)…………………... 
…………………………………………… 
…………………………………………... 

     

2.2.5 การเขตกรรมท่ี
ถูกตอง เชน การเพาะกลา การ
ตัดแตงก่ิง เปนตน 

     

2.2.6 ..............................      
...................................................      

2.2.7..............................      
...................................................      

2.2.8................................      
..................................................      

2.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต      
2.3.1 การผลิตตาม

มาตรฐาน (ระบุมาตรฐานท่ีผลิต 
เชน GAP อินทรีย ฯลฯ) 

   
 

  

1) การถายทอดความรู ก.พ. 59    กสก. ดําเนินการ
อบรม 

2) ตรวจประเมินแปลง
เบื้องตน 

ก.พ. – เม.ย. 
59 

   กสก. รวมกับ 
กวก. ดําเนินการ 

3) ตรวจรับรองแปลง     กรมวิชาการ
ดําเนินการรับรอง

แปลง 
4) ....................................      

....................................................      
5)...................................      

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

.....................................................      
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สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

ประเด็น 
ระยะเวลา

ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)      
2.3.2 ยกระดับคุณภาพ

ผลผลิต 
     

1) การใชเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดผลผลิต
มีคุณภาพ เชน การหอผล , การ
ตัดแตงชอผล เปนตน 

     

2) การใชเทคโนโลยีการ
เก็บเก่ียวผลผลิตท่ีเหมาะสม เชน 
เครื่องมือ/อุปกรณการเก็บเก่ียว , 
อายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม  
เปนตน 

     

3) การใชเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม เชน 
การคัดเกรดผลผลิต , การใช
บรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม เปนตน 

     

4) ...................................      
....................................................      

5).....................................      
.....................................................      

6).....................................      
..................................................      

2.4 ตลาด      

2.4.1 สํารวจความตองการ
ของตลาดและผูบริโภค 

พ.ย. – ธ.ค. 58     

2.4.2 สํารวจขอมูลภาพรวม
ของสินคาท่ีผลิต 

พ.ย. – ธ.ค. 58     

2.4.3 เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด เชน ซ้ือขายออนไลน
Contract Farming การซ้ือขาย
ลวงหนา เปนตน 
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สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

ประเด็น 
ระยะเวลา

ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)      
2.4.4 พัฒนาระบบ

ตรวจสอบยอนกลับ (ระบุระบบท่ี
ดําเนินการ เชน  QR code ,
บารโคด เปนตน) 

     

2.4.5 สรางมูลคาเพ่ิมให
สินคา เชน การสรางแบรนด , 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ , การ
ขนสงสินคาอยางรวดเร็ว เปนตน 

     

2.4.6 .................................      
...................................................      

2.4.7....................................      
....................................................      

2.4.8....................................      
..................................................      

2.5 บริหารจัดการ      
2.5.1 รวมกลุมบริหาร

จัดการการผลิต ดังนี้ 
     

1) วางแผนการผลิตให
สอดคลองกับความตองการตลาด
รวมกัน 

ธ.ค. 58     

2) จัดซ้ือปจจัยการผลิต
รวมกัน 

     

3) ใชเครื่องจักรกล
การเกษตรรวมกัน 

     

4) บริหารจัดการน้ํารวมกัน ธ.ค. 58 – ก.ย. 
59 

   เปาหมายประชุม 
4 ครั้ง 

5) ........................................      
.....................................................      

6)........................................ 
..................................................... 

     

7)....................................... 
.................................................... 
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สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

ประเด็น 
ระยะเวลา

ดําเนินงานท่ี
กําหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)      
2.5.2 รวมกลุมบริหาร

จัดการการตลาด ดังนี้ 
     

1) วางแผนการตลาดรวมกัน ธ.ค. 58     
2) รวบรวมผลผลิตรวมกัน      
3) จําหนายผลผลิตรวมกัน      
2.5.3 รวมกลุมบริหาร

จัดการองคกร ดังนี้ 
     

1) ตั้งกลุม / องคกร
เกษตรกร 

ต.ค. 58     

2) ตั้งคณะกรรมการบริหาร
กลุม/องคกร 

ต.ค. 58     

3) กําหนดกฎระเบียบ 
ขอบังคับของกลุม/องคกร 

ต.ค. 58     

4) บริหารจัดการเงินทุน      
5) บริหารจัดการ

ผลตอบแทน 
     

6) ทําบัญชีกลุม/องคกร      
7) ..................................... 

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

8)........................................ 
………..……………………………………. 

     

2.5.4 .......................................      
1) สงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง 
     

2............................................      
3............................................      
4……………………………………..      
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สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 คําช้ีแจง :  ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองกิจกรรม และสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และกรอกขอมูลในชองงบประมาณ 

หนวยงาน 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
(ระบุงบประมาณรวม
จากทุกกิจกรรมเปนราย
หนวยงาน) 

หมายเหตุ 
ถายทอด 
ความรู 

ปจจัย 
การผลิต 

เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

การตลาด อ่ืนๆ 
.................... 

3. การบูรณาการการทํางาน        
3.1. หนวยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ        
- สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด        
- สํานักงานเกษตรจังหวัด      86,400  
- สํานักงานประมงจังหวัด        
- สํานักงานปศุสัตว        
- สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด        
- สํานักงานสหกรณจังหวัด        
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด        
- สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด        
- โครงการชลประทานท่ีดูแลพ้ืนท่ี        
- หนวยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรท่ีรับผิดชอบ        
- หนวยงานสังกัดกรมการขาวท่ีรับผิดชอบ        
- หนวยงานสังกัดกรมหมอนไหมท่ีรับผิดชอบ        
- หนวยงานสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี

รับผิดชอบ 
       

- สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด        
- อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................        
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สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

หนวยงาน 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท)  
(ระบุงบประมาณรวม

จากทุกกิจกรรมเปนราย
หนวยงาน) 

หมายเหตุ 
ถายทอด 
ความรู 

ปจจัย 
การผลิต 

เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

การตลาด อ่ืนๆ
......................... 

3. การบูรณาการการทํางาน (ตอ)        
3.2 หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ        

1) สํานักงานพาณิชยจังหวัด        
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด        
3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด        
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด        
6) สํานักงานจังหวัด        
7) หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด

อ่ืนๆ (ระบ)ุ.............................................................................. 
       

8) หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัดอ่ืนๆ 
(ระบุ)........................................................................................ 

       

9) หนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ 

       

10) หนวยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อ่ืนๆ 
(ระบุ)........................................................................................ 

       

11) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร        
12) อ่ืนๆ(ระบุ)..............................................................        



-17- 
 

 

สวนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ) 
 

หนวยงาน 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
(ระบุงบประมาณรวมจาก

ทุกกิจกรรมเปนราย
หนวยงาน) 

หมายเหตุ 
ถายทอด 
ความรู 

ปจจัย 
การผลิต 

เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

การตลาด อ่ืนๆ
......................... 

3. การบูรณาการการทํางาน (ตอ)        
3.3 หนวยงานภาคเอกชน        

1) สภาหอการคาจังหวัด        
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด        
3) สมาคมอารักขาพืช        
4) บริษัท.............................................................        
5) อ่ืนๆ (ระบ)ุ.....................................................        

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

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

.................................................................................        
3.4 องคกรพัฒนาเอกชน (เชน NGOs)  (ระบุ)        
.................................................................................        
.................................................................................        
.................................................................................        
.................................................................................        
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สวนท่ี 3 ผลจากการดําเนินงาน 
(ในกิจกรรมท่ียังไมเกิดผลผลิตไมตองเติมขอมูล) 

 

ประเด็น ผลลัพธ 
4. ผลจากการดําเนินงาน  
     4.1.1 การลดตนทุนการผลิต - ตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง จาก               บาท/หนวย  

เปน                    บาท/หนวย  
- ตนทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก              บาท/ฤดูกาล
ผลิต เปน               บาท/ฤดูกาลผลิต 

      4.1.2 การเพ่ิมผลผลิต -  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน จาก               หนวย/หนวยการผลิต  
เปน               หนวย/หนวยการผลิต   

      4.1.3 การพัฒนาคุณภาพ (   ) มีมาตรฐานการผลิต (ระบ)ุ               เพ่ิมข้ึน จาก                        
ราย เปน               ราย 
(   ) ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ A 
เพ่ิมข้ึน รอยละ                   
อ่ืนๆ                  รอยละ                  

      4.1.4 การตลาด () ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด 
() มีแหลงจําหนาย/ชองทางการจําหนายเพ่ิมข้ึน  
จาก       1          แหลง เปน         2        แหลง 
(   ) มีความม่ันคงทางตลาด เชน Contract Farming การ
ซ้ือขายลวงหนา เปนตน 
(   ) มีระบบตรวจสอบยอนกลับ เชน QR code ,บารโคด 
เปนตน 
(   ) ราคาจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

      4.1.5 การบริหารจัดการ () กลุมมีการบริหารจัดการการผลิตรวมกัน  
() กลุมมีบริหารจัดการการตลาดรวมกัน  
(   ) กลุมมีการบริหารจัดการองคกรรวมกัน  
 

 
 


