
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานแปลงใหญ่ 

 

คําช้ีแจง  

1. ข้อมูลพืน้ฐานแปลงใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) ขอ้มูลแปลง 3) 

ขอ้มูลเกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินคา้หลกั 5) การตลาด/รูปแบบการจาํหน่าย 6) การบริหารจดัการ

แปลง  

7) การวเิคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่ 8) การกาํหนดเป้าหมาย   

 หมายเหตุ สาํหรับขอ้มูลส่วนน้ีใหน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บไวแ้ลว้มาใชป้ระโยชน์ในการ

กรอกขอ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกนั (คงท่ี)   

 ส่วนท่ี 2  รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ ประกอบดว้ย การเตรียมการ 

แผนและการดาํเนินงาน และการบูรณาการการทาํงาน  

 ส่วนท่ี 3  ผลการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย การลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต  

การพฒันาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจดัการ 

 หมายเหตุ  สาํหรับการกรอกขอ้มูลในส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งมีการรายงาน

ความกา้วหนา้ ขอใหก้รอกขอ้มูลตามความเป็นจริงของแปลงท่ีเป็นอยู ่ 

2. ขอความร่วมมือท่านในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทีก่าํหนด 

 3. หน่วยของสินค้า 

3.1 พืช หน่วยเป็นกิโลกรัม 

3.2 ปศุสัตว ์ 

โคเน้ือ หน่วยเป็น ตวั 

โคนม หน่วยเป็น กิโลกรัม 

3.3  ประมง หน่วยเป็น กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 



-2- 
 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 ประเภทแปลงใหญ่ 

    (   ) 1. แปลงตน้แบบ 76 จงัหวดั      (   ) 2. แปลงทัว่ไป    

              ช่ือแปลง แปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดู ตาํบลตล่ิงชนั อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ทีต่ั้ง ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 พกิดั      ท่ีทาํการกลุ่ม 61/2 หมู่ท่ี 2       X 08.77182, Y 99.85412 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี .........16.........เดือน..........มีนาคม.........พ.ศ. ...2559............ 

2. ข้อมูลแปลง 

2.1 ช่ือผูจ้ดัการแปลง 

  ช่ือ-สกุล...นางสุวลี  จุท่ิน...............ตาํแหน่ง.....เกษตรอาํเภอท่าศาลา........................ 

  หน่วยงานตน้สังกดั..กรมส่งเสริมการเกษตร............................................................... 

  หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้..089 9729108................................................. 

2.2 จาํนวนเกษตรกรสมาชิก......119 ............ราย 

2.3 ชนิดสินคา้หลกั....ทุเรียนหมอนทอง.................................................................................. 

 2.4 พื้นท่ีผลิต...1,100....ไร่ กรณีไมผ้ล พื้นท่ีใหผ้ลผลิต...1,100..ไร่ พื้นท่ียงัไม่ใหผ้ลผลิต....-...ไร่ 

2.5 แหล่งนํ้าในการผลิต 

(   ) 1. ในเขตชลประทาน…………-…………..ไร่  

อยูใ่นเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจงัหวดั........................................... 

 (   ) 2. นอกเขตชลประทาน........1,100..............ไร่ แหล่งนํ้ าจากไหน 

(   ) 2.1 นํ้าฝน ..................................................................................................ไร่  

(   ) 2.2 แหล่งนํ้าธรรมชาติ...................................................................................ไร่ 

(   ) 2.3 แหล่งอ่ืนๆ ...............................................................................................ไร่ 

(   ) 1) ฝาย (ระบุช่ือฝาย).....................................พิกดั (X/Y)............................ 

(   ) 2) บ่อบาดาล ระบุพิกดั(X/Y)..........ตามเอกสารแนบท่ีตั้งแปลง................... 

(   ) 3) สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้น...........................พิกดั (X/Y)........................ 

(   ) 4 คลองธรรมชาติ ระบุช่ือคลอง.................................................................. 

 2.6 สภาพความเหมาะสมของพื้นท่ี (zoning) กบัชนิดสินคา้ท่ีผลิตอยูใ่นปัจจุบนั 

(   ) 1. S1 จาํนวน .......1,100.........ไร่ สมาชิก...........119..........ราย 

(   ) 2. S2 .จาํนวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย 

(   ) 3. S3 จาํนวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย 

(   ) 4. N จาํนวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย 
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2.7 มีศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรรวมอยูใ่นพื้นท่ีตาํบลท่ีแปลงใหญ่

ตั้งอยูห่รือไม่ 

      (   ) 1. ไม่มี  

(   ) 2. มี   ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร การผลิตทุเรียนนอกฤดู  

ตาํบลตล่ิงชนั อาํเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

(   ) 2.1 ศูนยห์ลกั  (   ) 2.2 ศูนยเ์ครือข่าย 

3. ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพื้นท่ีแปลงใหญ่เท่านั้น) 

3.1 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรสมาชิก  

     (   ) 1. เช่า.......................................................ราย.............................................ไร่ 

     (   ) 2. ของตนเอง.................119.........................ราย....................1,100...........ไร่  

     (   ) 3. เช่าและของตนเอง..................................ราย...........................................ไร่ 

      (   ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................ราย.............................................ไร่ 

 

3.2 พื้นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ (หมายถึงเอกสารท่ีสามารถใชแ้สดงสิทธิในการทาํธุรกรรม) 

 (   ) 1. มี จาํนวน...........119.........ราย ............. 1,100............................ไร่ 

 (   ) 2. ไม่มี จาํนวน....................ราย .......................................ไร่ 

3.3 การทาํบญัชีตน้ทุนอาชีพ จาํนวน.......... 119................ราย ไม่ทาํจาํนวน........-...........ราย 

4. การผลติสินค้าหลกั 

4.1 ชนิดสินคา้ (ระบุ)....ทุเรียน................................................................................................ 

1) พนัธ์ุ (ระบุ) ........หมอนทอง................................จาํนวน....... 1,100.......................ไร่ 

2) พนัธ์ุ (ระบุ) ..........................................................จาํนวน........................................ไร่ 

3) พนัธ์ุ (ระบุ) ..........................................................จาํนวน........................................ไร่ 

4) พนัธ์ุ (ระบุ) ..........................................................จาํนวน........................................ไร่ 

4.2 จาํนวนคร้ังในการผลิต   

(   ) 1. จาํนวน .......1........คร้ัง/ปี  (   ) 2. กรณีอ่ืนๆ (ระบุ).................................................... 

     ลกัษณะการผลิต  (   ) 1. ในฤดู (   ) 2. นอกฤดู 
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4.3 ช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด  

เดือน ปริมาณผลผลิตรวม (หน่วย /ตนั) 

มกราคม ............................................................... 

กุมภาพนัธ์ ................................................................ 

มีนาคม ............................................................... 

เมษายน ............................................................... 

พฤษภาคม ............................................................... 

มิถุนายน ............................................................... 

กรกฎาคม ............................................................... 

สิงหาคม ............................................................... 

กนัยายน ..................40 ตนั............................... 

ตุลาคม ................100 ตนั.............................. 

พฤศจิกายน .............1,260 ตนั.......................... 

ธนัวาคม ............ 1,600 ตนั .......................... 

ปริมาณผลผลิตรวม .............3,000 ตนั.......................... 

 

4.4 ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย............................30,000 ….. บาท /ไร่  

4.5 ราคาขายผลผลิตเฉล่ีย............................100………บาท/ กิโลกรัม 

4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบนั  

(    ) 1. ไม่มี    

(    ) 2. มี ระบุ 

(    ) 2.1 GAP จาํนวน .............................119............................................ราย 

(    ) 2.2 เกษตรอินทรีย ์จาํนวน .................................................................ราย 

(    ) 2.3 RSPO จาํนวน .............................................................................ราย 

(    ) 2.4 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................ราย 

5. การตลาด/รูปแบบการจําหน่าย 

5.1 รูปแบบการจาํหน่าย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

(   ) 1. ต่างคนต่างขาย  

(   ) 2. การบริหารจดัการผลผลิต (รวมกนัขาย) แบ่งกลุ่มยอ่ยจาํหน่าย 

(   ) 3. Contract Farming 

(   ) 4. ประมูล 

(   ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................. 
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5.2 ผูรั้บซ้ือผลผลิตจากกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ (ระบุช่ือ) (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

(   ) 1สหกรณ์………………………………………………..…………………………… 

(   ) 2. โรงสี/โรงงาน........................................................................................................  

(   ) 3. ตลาดกลาง……………………….…………………………………………………… 

(   ) 4. บริษทั/ หา้ง/ ร้าน 1) เฮียนอ้ย-เฮียต่ี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  2) บริษทั เจทิ๊พย ์  

3) บริษทั ณรงคศิ์ลป์  4) เฮียสมบูรณ์  5) เฮียมาโนชน์  6) บริษทั โทวงศ ์

(   ) 5. วสิาหกิจชุมชน………………………………………………..…………………… 

(   ) 6. พอ่คา้คนกลาง……………………………………..……………………………… 

(   ) 7. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ 

5.3 ลกัษณะการจาํหน่าย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

5.3.1 การคดัเกรด (   ) 1. ไม่มี  

(   ) 2. มี ระบุ....ขนาดบรรจุกล่อง 3-6 กก.,จมัโบ ้เกิน 6 กก. 

5.3.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มในการจาํหน่ายสินคา้ 

(   ) 1. ไม่มี  

(   ) 2. มี ระบุ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

(   ) 2.1 แปรรูปเบ้ืองตน้ 

(   ) 2.2 การบรรจุภณัฑส์าํหรับจาํหน่าย 

(   ) 2.3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศึกษาดูงานการแปรรูปทุเรียน 

6. การบริหารจัดการแปลง 

6.1 ทีมผูจ้ดัการแปลง ประกอบดว้ย 

6.1.1 หน่วยงานราชการ จาํนวน...................12.................................ราย 

6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จาํนวน.................5.........................ราย 

6.1.3 ภาคเอกชน จาํนวน..............................1...................................ราย 

6.1.4 อ่ืนๆ (ระบุ) ................สถาบนัการศึกษา ........จาํนวน....3........ราย 

 

6.2 สถานภาพการรวมกลุ่ม/องคก์รการเกษตร  

(   ) 1. ยงัไม่ไดร้วมกลุ่ม 

(   ) 2. รวมกลุ่มแลว้  เป็นแบบ 

(   ) 2.1 สหกรณ์   (   ) 2.3 วสิาหกิจชุมชน  

(   ) 2.2 กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคล) (   ) 2.4 อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................... 

6.3 แหล่งเคร่ืองจกัรกลการเกษตร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

(   ) 1. ของกลุ่ม     (   ) 2. เช่า (   ) 3. จา้ง   (   ) 4. ของเกษตรกรเอง    
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7. การวเิคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่  

(วเิคราะห์ก่อนจัดทาํแผนแปลงใหญ่ และจะต้องระบุแนวทางแก้ไขในแผน) 

ประเด็น ไม่มีปัญหา มีปัญหา  หมายเหตุ 

7.1 สภาพแวดลอ้ม

ในการผลิต 

(1) คุณภาพดิน 

(2) คุณภาพ/

ความเพียงพอของนํ้า 

 

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

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

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

…………. 

 

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

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

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

……………… 

ระบุรายละเอียดปัญหา 

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

..การใชปุ๋้ยเคมีติดต่อกนัเกิดปัญหาดินเป็นกรด..... 

..การใชน้ํ้าบาดาลในปริมาณมากตอ้งเจาะลึกข้ึน 

  ทุกปีเพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ 

7.2 ปัจจยัการผลิต 

      (1) พนัธ์ุดี 

      (2) ปุ๋ยและสาร

ปรับปรุงบาํรุงดิน 

      (3) สารป้องกนั

กาํจดัศตัรูพืช 

    (4)เคร่ืองจกัรกล/

เคร่ืองมือการเกษตร 

      (5) เงินทุน 

      (6) แรงงาน 

 

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

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

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

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

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

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

……………… 

……………… 

……………… 

 

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

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

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

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

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

………………. 

…………….. 

…………….. 

……………. 

ระบุรายละเอียดปัญหา 

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

..ราคาค่อนขา้งสูง และใชต้ามร้านคา้แนะนาํ  

บางชนิดไม่จาํเป็น ส้ินเปลือง......... 

..ราคาค่อนขา้งสูง และใชต้ามร้านคา้แนะนาํ 

บางชนิดไม่จาํเป็น ส้ินเปลือง..... 

……………………………………………………… 

………………………………………………….. 

การทาํทุเรียนทวายใชเ้งินทุนค่อนขา้งสูง 

แรงงานในพื้นท่ีหายาก ส่วนใหญ่ใชต่้างดา้ว 

7.3 เทคโนโลยกีารผลิต 

7.3.1 ดา้นพืช 

      (1) การเตรียมดิน/

การปรับปรุงบาํรุงดิน 

      (2) การปลูก 

      (3) การใชปุ๋้ย 

    

    (4) การป้องกนั

กาํจดัศตัรูพืช 

   (5) การใหน้ํ้า/

ระบบนํ้า 

    (6) การเก็บเก่ียว 

    (7) วทิยาการ

หลงัการเก็บเก่ียว 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

…………… 

……………… 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

……………. 

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

ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยท่ีีตอ้งการ 

 

..การเตรียมดินตอ้งยกร่องตน้ทุนสูง... 

..วสัดุปรับปรุงดินราคาค่อนขา้งสูง 

..เพาะเมล็ดติดตาในแปลง.............. 

..ราคาค่อนขา้งสูง และใชต้ามร้านคา้แนะนาํ  

บางชนิดไม่จาํเป็น ส้ินเปลือง..  

..ราคาค่อนขา้งสูง และใชต้ามร้านคา้แนะนาํ  

บางชนิดไม่จาํเป็น ส้ินเปลือง 

...ใชร้ะบบสปริงเกอร์ อุปกรณ์ตน้ทุนสูง.... 

 

..พอ่คา้เป็นคนเก็บเก่ียวผลผลิต และกาํหนดสัญญา 

..ควรมีการเพิ่มทกัษะในการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว

............................................................................ 
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ประเด็น ไม่มีปัญหา มีปัญหา หมายเหตุ 

7.3.2 ดา้นปศุสัตว ์   ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยท่ีี

ตอ้งการ 

      (1) การปรับปรุงและพฒันา

พนัธ์ุสัตว ์

      (2) การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพ 

      (3) การจดัการเล้ียงดูสัตวร์ะยะ

ต่างๆ 

      (4) การจดัการฟาร์ม 

……………

…. 

……………

….. 

……………

….. 

…………

…… 

…………

……. 

…………

….... 

…………………………………………

……………… 

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

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

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

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

7.3.2 ดา้นปศุสัตว ์(ต่อ)    

(5) การป้องกนัและควบคุมโรค

ระบาดสัตว ์

      (6) การจดัการอาหารสัตว ์

      (7) การจดัการควบคุมและ

รักษาคุณภาพผลผลิตหลงัการ 

เก็บเก่ียว 

      (8) การจดัการขนส่งนํ้านม/

ผลผลิต  

 (9) การแปรรูป/ผลิตภณัฑ์ 

(10) การตรวจสอบยอ้นกลบั 

……………

…… 

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

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

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

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

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

……………

….. 

…………… 

…………

……. 

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

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

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

. 

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

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

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

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

…………………………………………

………………. 

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

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

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

…………………………………………

……………….. 

…………………………………………

……………….. 

………………………………………… 

7.3.3 ดา้นประมง    

      (1) การเตรียมบ่อ/กระชงั 

      (2) การเพาะและอนุบาล 

      (3) ปริมาณและคุณภาพนํ้ า 

      (4) การป้องกนัและรักษา 

      (5) การจบัผลผลิต 

      (6) วทิยาการหลงัการจบั

ผลผลิต 

      (7) การแปรรูป 

      (8) บรรจุภณัฑ ์

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

……………

……..……

……………

……………

… 

……………

…… 

…………… 

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

..…………

……..……

………… 

…………

…….. 

…………

…….. 

………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................. 
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7.4 การเพิ่มมูลค่าสินคา้ 

      (1) การแปรรูป 

      (2) บรรจุภณัฑ ์

      (3) มาตรฐานสินคา้ 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

......กาํลงัวางแผน.............................. 

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

.........GAP ทุกแปลง............................ 

 

ประเด็น ไม่มีปัญหา มีปัญหา หมายเหตุ 

7.5 การตลาด  

      (1) ผลผลิตสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาด (เช่น ปริมาณ 

คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ) 

      (2) ช่องทางการจาํหน่าย/

ตลาดรับซ้ือ 

      (3) ราคาสินคา้ 

      (4) การรวบรวม/จดัเก็บสินคา้ 

 

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

 

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

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

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

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

……………… 

 

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

 

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

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

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

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

…………… 

ระบุรายละเอียดปัญหา 

...พอ่คา้คนกลางกาํหนดเกรด.............. 

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

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

...พอ่คา้คนกลางกาํหนด.................... 

…………………………………………

…พอ่คา้คนกลางกาํหนด…………. 

..ไม่มีจุดรวบรวบผลผลิต………. 

7.5 การตลาด  

      (5) การขนส่งสินคา้ 

      (6) การส่งมอบสินคา้ 

 

………………

……………. 

 

……………

………….. 

ระบุรายละเอียดปัญหา 

…คนกลางขนส่งเอง……. 

…คนกลางขนส่งเอง……. 

7.6 การบริหารจดัการ 

      (1) ความสามารถและความ

เขม้แขง็ ของคณะกรรมการกลุ่ม 

      (2) ความสามารถและความ

ร่วมมือของสมาชิก 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

………….. 

ระบุรายละเอียดปัญหา 

…………………………………………

……………………………………… 

การกระจายตวัของสมาชิกอยูค่รอบคลุม

ทั้งตาํบลการยากแก่การติดต่อส่ือสาร… 

 

 

8. กาํหนดเป้าหมาย (ใช้ข้อมูลจากแผนพฒันาของแปลงใหญ่ทีไ่ด้จัดทาํไว้) 

8.1 ลดตน้ทุนการผลิต 

(   ) 1. ไม่มี   

(   ) 2. มี  จากเดิม........30,000...................บาท/ไร่  เป็น.....22,500.........บาท/ไร่ ลดร้อยละ 25  

8.2 เพิ่มผลผลิต 

(   ) 1. ไม่มี   

(   ) 2. มี  จากเดิม.........2,500................กก./ไร่ เป็น....3,000.......กก./ไร่ เพิ่มร้อยละ 20 
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8.3 พฒันาคุณภาพผลผลิต 

(   ) 1. ไม่มี  

(   ) 2. มี ระบุ เช่น 

(   ) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต 

2.1.1 รับรอง GAP จาํนวน............................119..........................................ราย 

2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย ์จาํนวน...............................................................ราย 

2.1.3 รับรอง RSPO จาํนวน...........................................................................ราย 

2.1.4 รับรองมาตรฐานอ่ืนๆ (ระบุ)...................................... จาํนวน...............ราย 

(   ) 2. ยกระดบัคุณภาพผลผลิต 

2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดบั A เพิ่มข้ึน ร้อยละ......100.......ตอ้งไม่มีทุเรียนอ่อน 

2.2.2 อ่ืนๆ.................................................ร้อยละ............................................... 

8.4 ตลาด 

(   ) 1. ไม่มี  

(   ) 2. มี ระบุ เช่น 

(   ) 1. มีแหล่งจาํหน่าย/ช่องทางการจาํหน่ายเพิ่มข้ึน จาก............แหล่ง เป็น............แหล่ง 

(   ) 2. มีความมัน่คงทางตลาด ระบุ.................................................................................... 

      (เช่น Contract Farming การซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นตน้) 

(   ) 3. มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ระบุ..... QR code กลุ่มทุเรียนนอกฤดูตาํบลตล่ิงชนั 

(เช่น QR code ,บาร์โคด้ เป็นตน้) 

(   ) 4. อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................ 

8.5 บริหารจดัการ (   ) 1. ไม่มี (   ) 2. มี (ระบุ) (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

(   ) 1. รวมกลุ่มบริหารจดัการการผลิตร่วมกนั เช่น วางแผนการผลิต, จดัซ้ือปัจจยั 

การผลิต,ใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตร, บริหารจดัการนํ้า เป็นตน้ 

(   ) 2. รวมกลุ่มบริหารจดัการการตลาดร่วมกนั เช่น  วางแผนการตลาด, จาํหน่าย

ผลผลิต เป็นตน้ 

(   ) 3. รวมกลุ่มบริหารจดัการองคก์ร เช่น จดัตั้งกลุ่ม / องคก์รเกษตรกร, บริหารจดัการ

เงินทุนและผลตอบแทน เป็นตน้ 
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ส่วนที ่2 รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่  

คําช้ีแจง 1. ใชข้อ้มูลจากแผนพฒันาแปลงใหญ่ท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ 

  2. ใหเ้ติมคาํลงในช่องระยะเวลาดาํเนินงานท่ีกาํหนดในแผน และทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง 

ประเด็น 

ระยะเวลา

ดําเนินงานที่

กาํหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยงัไม่

ดําเนินการ 

1. เตรียมการ      

  1.1 ประชุมช้ีแจงสมาชิก

แปลง 

มีนาคม  2558     

  1.2 จดัเก็บขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 

ครัวเรือนของสมาชิกรายครัวเรือน 
   ตุลาคม  2558    กาํลงัประมวลผล 

   1.3 จดัทาํขอ้มูลแผนท่ีราย

แปลง 

 กุมภาพนัธ์ 2559     

2. แผนและการดําเนินงาน      

2.1 ลดตน้ทุนการผลิต      

         2.1.1 อตัราการใชพ้นัธ์ุ        

         2.1.2 ผลิตพนัธ์ุเพื่อใชเ้อง      

         2.1.3 การใชปุ๋้ยตามค่า

วเิคราะห์ดิน 

มกราคม- 

พฤษภาคม 2559 

    

2.1.4 การใชส้าร 

ชีวภณัฑป้์องกนักาํจดัศตัรูพืช 

  มีนาคม 2559     

2.1.5 ทาํปุ๋ยอินทรีย/์ 

ชีวภาพ/จดัตั้งธนาคารปุ๋ย 

มีนาคม 2559     

2.1.6 ลดตน้ทุนค่า

พลงังานในการผลิต 

     

         2.1.7 การใช้

เคร่ืองจกัรกลทดแทนแรงงาน 

     

         2.1.8 จดัตั้งศูนยบ์ริหาร 

ศตัรูพืชชุมชน 

เมษายน-

พฤษภาคม 2559 

   งบภยัแลง้ 

         2.1.9.กาํหนดโซนจดัการแปลง/

การผลิตทุเรียนนอกฤดู(เหล่ือมวนั)           

เมษายน 2559     

 

         2.1.10 สร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ มีนาคม 2559    งบกระตุน้เศรษฐกิจ 
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ส่วนที ่2 รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

ประเด็น 

ระยะเวลา

ดําเนินงานที่

กาํหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยงัไม่

ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ต่อ)      

2.2 เพิ่มผลผลิต      

      2.2.1 การใชพ้นัธ์ุดี      

     2.2.2 การปรับปรุงบาํรุงดิน พฤษภาคม 2559     

     2.2.3 การจดัการระบบนํ้า ม.ค-เม.ย 2559     

   2.2.4 การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม

การใชส้ารชกันาํการออกดอก 

เมษายน 2559     

     2.2.5 การเขตกรรมท่ีถูกตอ้ง เช่น 

การเพาะกลา้ การตดัแต่งก่ิง เป็นตน้ 

มกราคม 2559     

2.2.6 การตดัแต่ง มกราคม 2559     

2.2.7 ควบคุมการติดดอก

ในฤดูกาล 

ก.พ.-มี.ค. 2559     

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

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

2.3 พฒันาคุณภาพผลผลิต      

2.3.1 การผลิตตามมาตรฐาน 

(ระบุมาตรฐานท่ีผลิต เช่น GAP 

อินทรีย ์ฯลฯ) 

เม.ย.2558- 

มี.ค.2559 

    

         1) การถ่ายทอดความรู้ เม.ย.2558     

           2) ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน้ ก.ค. 2558     

         3) ตรวจรับรองแปลง พ.ย.-ธ.ค.58     

         4) ออกใบรับรอง    มี.ค.2559     

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

        5)...................................      
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ส่วนที ่2 รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

ประเด็น 

ระยะเวลา

ดําเนินงานที่

กาํหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยงัไม่

ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ต่อ)      

2.3.2 ยกระดบัคุณภาพ

ผลผลิต 

     

1) การใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตมีคุณภาพ เช่น 

การห่อผล , การตดัแต่งช่อผล เป็นตน้ 

มิ.ย. 2559     

2) การใชเ้ทคโนโลยกีารเก็บเก่ียว

ผลผลิตท่ีเหมาะสม เช่น เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

การเก็บเก่ียว , อายกุารเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม   

ก.ย.-ธ.ค. 2559     

3) การใชเ้ทคโนโลยหีลงัการเก็บ

เก่ียวท่ีเหมาะสม เช่น การคดัเกรดผลผลิต , 

การใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม เป็นตน้ 

ก.ย.-ธ.ค. 2559     

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

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

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

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

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

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

2.4 ตลาด      

2.4.1 สาํรวจความตอ้งการ

ของตลาดและผูบ้ริโภค 

     

2.4.2 สาํรวจขอ้มูลภาพรวม

ของสินคา้ท่ีผลิต 

     

2.4.3 เช่ือมโยงการผลิตและ

การตลาด เช่น ซ้ือขายออนไลน์

Contract Farming การซ้ือขายล่วงหนา้ 

เป็นตน้ 
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ส่วนที ่2 รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

ประเด็น 

ระยะเวลา

ดําเนินงานที่

กาํหนดในแผน 

ผลการดําเนินการ 

หมายเหตุ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยงัไม่

ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ต่อ)      

2.4.4 พฒันาระบบตรวจสอบ

ยอ้นกลบั (ระบุระบบท่ีดาํเนินการ 

เช่น  QR code ,บาร์โคด้ เป็นตน้) 

ต.ค. 2558    QR code 

กลุ่ม 

2.4.5 สร้างมูลค่าเพ่ิมใหสิ้นคา้ 

เช่น การสร้างแบรนด ์, การพฒันา

บรรจุภณัฑ ์, การขนส่งสินคา้อยา่ง

รวดเร็ว เป็นตน้ 

พ.ค.2559     

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

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

2.5 บริหารจดัการ      

2.5.1 รวมกลุ่มบริหาร

จดัการการผลิต ดงัน้ี 

     

1) วางแผนการผลิตให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาด

ร่วมกนั 

เม.ย 2559     

2) จดัซ้ือปัจจยัการผลิต

ร่วมกนั 

ม.ค.-มี.ค. 2559     

3) ใชเ้คร่ืองจกัรกล

การเกษตรร่วมกนั 

     

4) บริหารจดัการนํ้าร่วมกนั เม.ย.2559     

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

.....................................................      
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ส่วนที ่2 รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

ประเด็น 

ระยะเวลา

ดําเนินงานที่

กาํหนดใน

แผน 

ผลการดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยงัไม่

ดําเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ต่อ)      

2.5.2 รวมกลุ่มบริหารจดัการการตลาด 

ดงัน้ี 

     

1) วางแผนการตลาดร่วมกนั ก.ค.2559     

2) รวบรวมผลผลิตร่วมกนั ก.ค.2559     

3) จาํหน่ายผลผลิตร่วมกนั ก.ย.2559     

2.5.3 รวมกลุ่มบริหารจดัการองคก์ร 

ดงัน้ี 

     

1) ตั้งกลุ่ม / องคก์รเกษตรกร ก.ค.2558     

2) ตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม/องคก์ร ก.ค.2558     

3) กาํหนดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

กลุ่ม/องคก์ร 

ก.ค.2558     

4) บริหารจดัการเงินทุน เม.ย.2559     

5) บริหารจดัการผลตอบแทน ม.ค.2560     

6) ทาํบญัชีกลุ่ม/องคก์ร เม.ย.2559     

7) ..................................... 

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

     

8)........................................ 

………..……………………………………. 

     

2.5.4 อ่ืนๆ      

       1)ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ม.ค.2559     

 2)  การปลูกพืชแซม มี.ค.2559     

 3)............................................      

 4)……………………………………..      
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ส่วนที ่2 รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 คาํช้ีแจง :  ใหท้าํเคร่ืองหมาย ลงในช่องกจิกรรม และสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ และกรอกขอ้มูลในช่องงบประมาณ 

หน่วยงาน 

กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 

(ระบุงบประมาณรวมจากทุก

กจิกรรมเป็นหน่วยงาน) 

หมายเหตุ ถ่ายทอด 

ความรู้ 

ปัจจัย 

การผลติ 

เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 

การตลาด อ่ืนๆ 

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

3. การบูรณาการการทาํงาน        

3.1. หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        

- สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั       จดัเก็บขอ้มูล 

- สาํนกังานเกษตรจงัหวดั      126,500 จดัเก็บขอ้มูล 

- สาํนกังานประมงจงัหวดั        

- สาํนกังานปศุสตัว ์        

- สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั       ขอ้มูลแปลง 

- สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั        

- สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั       การทาํบญัชีครัวเรือน 

- สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดั      918,775  

- โครงการชลประทานท่ีดูแลพ้ืนท่ี       พฒันาแหล่งนํ้ า 

- หน่วยงานสงักดักรมวชิาการเกษตรท่ีรับผดิชอบ       ตรวจแปลงตามระบบ GAP 

- หน่วยงานสงักดัสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ีรับผดิชอบ       จดัเก็บขอ้มูล 

- สาํนกังานจดัรูปท่ีดินจงัหวดั        

      -สาํนกัทพัยากรนํ้ าบาดาล เขต 6 ตรัง       แหล่งนํ้ า 

      -ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัชุมพร(ผึ้ง)      15,000  

      -ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช      24,000 พืชแซม 

      -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (โครงการตามแผน

ความตอ้งการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภยัแลง้ ปี 2558/59) 

     602,850 สร้างศูนยบ์ริการ

ศตัรูพืชชุมชน 
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ส่วนที ่2 รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

หน่วยงาน 

กจิกรรม งบประมาณ (บาท)  

(ระบุงบประมาณรวมเป็น

รายหน่วยงาน) 

หมายเหตุ 

ถ่ายทอด 

ความรู้ 

ปัจจยั 

การผลติ 

เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 

การตลาด อ่ืนๆ

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

3. การบูรณาการการทาํงาน (ต่อ)        

3.2 หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ        

1) สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั        

2) สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั        

3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      1,200,000 พฒันาแหล่งนํ้ า 

4) สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั        

5) สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั        

6) สาํนกังานจงัหวดั        

7) หน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยระดบัจงัหวดัอ่ืนๆ       500,000 งบกระตุน้เศรษฐกิจ 

8) หน่วยงานสงักดักระทรวงกลาโหมระดบัจงัหวดัอ่ืนๆ         

9) หน่วยงานสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม อ่ืนๆ 

       

10) หน่วยงานสงักดักระทรวงพลงังาน อ่ืนๆ         

11) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       สินเช่ือ 

12) อ่ืนๆ(ระบุ)..............................................................        
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ส่วนที ่2 รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

หน่วยงาน 

กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 

(ระบุงบประมาณรวมจากทุก

กจิกรรมเป็นรายหน่วยงาน) 

หมายเหตุ ถ่ายทอด 

ความรู้ 

ปัจจยั 

การผลติ 

เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 

การตลาด อ่ืนๆ

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

3. การบูรณาการการทาํงาน (ต่อ)        

3.3 หน่วยงานภาคเอกชน        

1) สภาหอการคา้จงัหวดั        

2) สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั        

3) สมาคมอารักขาพืช        

4) บริษทั.............................................................        

5) อ่ืนๆ (ระบุ).....................................................        

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

. 3.4 องคก์รพฒันาเอกชน (เช่น NGOs)  (ระบุ)        

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

  3.5 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์      10,000  

  3.6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั(ไสใหญ่)      30,000  

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

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

.................................................................................        
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ส่วนที ่3 ผลจากการดําเนินงาน 

(ในกิจกรรมท่ียงัไม่เกิดผลผลิตไม่ตอ้งเติมขอ้มูล) 

 

ประเด็น ผลลพัธ์ 

4. ผลจากการดําเนินงาน  

     4.1.1 การลดตน้ทุนการผลิต - ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จาก 30,000 บาท/หน่วย  

เป็น 22,500 บาท/หน่วย  

- ตน้ทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก..................บาท/ฤดูกาล

ผลิต เป็น ................บาท/ฤดูกาลผลิต 

      4.1.2 การเพิ่มผลผลิต -  ผลผลิตเพิ่มข้ึน จาก 2,500 หน่วย/หน่วยการผลิต  

 เป็น 3,000 หน่วย/หน่วยการผลิต   

      4.1.3 การพฒันาคุณภาพ () มีมาตรฐานการผลิต (ระบุ) GAP เพิ่มข้ึน จาก 80 ราย 

เป็น 119 ราย 

() ยกระดบัคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดบั A 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ.........................  

อ่ืนๆ............................. ร้อยละ.............. 

      4.1.4 การตลาด () ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาด 

() มีแหล่งจาํหน่าย/ช่องทางการจาํหน่ายเพิ่มข้ึน  

จาก 36 แหล่ง เป็น 40 แหล่ง 

(   ) มีความมัน่คงทางตลาด เช่น Contract Farming การซ้ือ

ขายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

() มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั เช่น QR code ,บาร์โคด้ 

เป็นตน้ 

() ราคาจาํหน่ายผลผลิตเพิ่มข้ึน 

      4.1.5 การบริหารจดัการ () กลุ่มมีการบริหารจดัการการผลิตร่วมกนั  

() กลุ่มมีบริหารจดัการการตลาดร่วมกนั  

() กลุ่มมีการบริหารจดัการองคก์รร่วมกนั  

 

 

 


