ขอมูลพื้นฐานแปลงใหญ
คําชี้แจง
1. ขอมูลพื้นฐานแปลงใหญแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานแปลงใหญ ประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไป 2) ขอมูลแปลง 3) ขอมูล
เกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินคาหลัก 5) การตลาด/รูปแบบการจําหนาย 6) การบริหารจัดการแปลง
7) การวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ 8) การกําหนดเปาหมาย
หมายเหตุ สําหรับขอมูลสวนนี้ใหนําขอมูลที่ไดจัดเก็บไวแลวมาใชประโยชนในการกรอก
ขอมูล ซึ่งเปนขอมูลเดียวกัน (คงที่)
สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ ประกอบดวย การเตรียมการ
แผนและการดําเนินงาน และการบูรณาการการทํางาน
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ประกอบดวย การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ
หมายเหตุ สําหรับการกรอกขอมูลในสวนที่ 2 และ 3 เปนขอมูลที่ตองมีการรายงาน
ความกาวหนา ขอใหกรอกขอมูลตามความเปนจริงของแปลงที่เปนอยู
2. ขอความรวมมือทานในการกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด
3. หนวยของสินคา
3.1 พืช หนวยเปนกิโลกรัม
3.2 ปศุสัตว
โคเนื้อ หนวยเปน ตัว
โคนม หนวยเปน กิโลกรัม
3.3 ประมง หนวยเปน กิโลกรัม

-2สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานแปลงใหญ

1. ขอมูลทั่วไป
ประเภทแปลงใหญ
( √ ) 1. แปลงตนแบบ 76 จังหวัด ( ) 2. แปลงทั่วไป
(ต.ย.1) ชื่อแปลง แปลงใหญปลานิล จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง อําเภอพานทองและอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พิกัด (ที่ทําการกลุม E/N ) 726042 / 1496634, ละติจูด 13.52929582 ลองติจูด 101.0885595
ขอมูล ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
2. ขอมูลแปลง
2.1 ชื่อผูจัดการแปลง
ชื่อ-สกุล นายบัญชา สุขแกว ตําแหนง ประมงจังหวัดชลบุรี
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 038-398049-50 , 085-0706472
2.2 จํานวนเกษตรกรสมาชิก 300 ราย
2.3 ชนิดสินคาหลัก ปลานิล
2.4 พื้นที่ผลิต 3,235 ไร กรณีไมผล พื้นที่ใหผลผลิต - ไร พื้นที่ยังไมใหผลผลิต 3,235 ไร
2.5 แหลงน้ําในการผลิต
( √ ) 1. ในเขตชลประทาน 3,235 ไร
อยูในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา...........................................................................................
( ) 2. นอกเขตชลประทาน......................ไร แหลงน้ําจากไหน
( ) 2.1 น้ําฝน ......................................................................................................ไร
( ) 2.2 แหลงน้ําธรรมชาติ.....................................................................................ไร
( ) 2.. แหลงอื่นๆ ...............................................................................................ไร
( ) 1) ฝาย (ระบุชื่อฝาย).....................................พิกัด (X/Y)............................
( ) 2) บอบาดาล ระบุพิกัด(X/Y)....................................................................
( ) 3) สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน...........................พิกัด (X/Y)........................
( ) 4 คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง..................................................................
2.6 สภาพความเหมาะสมของพื้นที่ (zoning) กับชนิดสินคาที่ผลิตอยูในปจจุบัน
( ) 1. S1 จํานวน
ไร สมาชิก
ราย
( ) 2. S2 .จํานวน
ไร สมาชิก
ราย
( ) 3. S3 จํานวน
ไร สมาชิก
ราย
( ) 4. N จํานวน
ไร สมาชิก
ราย
2.7 มีศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรรวมอยูในพื้นที่ตําบลที่แปลงใหญตั้งอยู
หรือไม
( √ ) 1. ไมมี
( ) 2. มี ระบุสินคาหลักของ ศพก. ..................................
( ) 2.1 ศูนยหลัก
( ) 2.2 ศูนยเครือขาย

-33. ขอมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพื้นที่แปลงใหญเทานั้น)
3.1 การถือครองที่ดินของเกษตรกรสมาชิก
( ) 1. เชา
147 ราย 1,559
ไร
( ) 2. ของตนเอง 150 ราย 1,648
ไร
( ) 3. เชาและของตนเอง - ราย
ไร
( ) 4. อื่นๆ (ระบุ) ที่ญาติใหทําฟรีไมมีคาเชา 3 ราย
28
ไร
3.2 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารที่สามารถใชแสดงสิทธิในการทําธุรกรรม)
( ) 1. มี จํานวน 300 ราย
3,235
ไร
( ) 2. ไมมี จํานวน
ราย
ไร
3.3 การทําบัญชีตนทุนอาชีพ จํานวน
ราย ไมทําจํานวน
ราย
4. การผลิตสินคาหลัก
4.1 ชนิดสินคา (ระบุ)
ปลานิล
1) พันธุ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร
2) พันธุ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร
3) พันธุ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร
4) พันธุ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร
4.2 จํานวนครั้งในการผลิต
( √ ) 1. จํานวน 1 ครั้ง/ป ( ) 2. กรณีอื่นๆ (ระบุ)....................................................
ลักษณะการผลิต ( ) 1. ในฤดู
( ) 2. นอกฤดู
4.3 ชวงเวลาผลผลิตออกสูตลาด
เดือน
ปริมาณผลผลิตรวม (ตัน)
มกราคม
215
215
กุมภาพันธ
มีนาคม
135
เมษายน
135
พฤษภาคม
135
มิถุนายน
135
กรกฎาคม
150
สิงหาคม
170
กันยายน
170
ตุลาคม
185
พฤศจิกายน
185
ธันวาคม
185
ปริมาณผลผลิตรวม
2,015
4.4 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
34.86
4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย
47.33
4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปจจุบัน

บาท/หนวย
บาท/หนวย

-4( √ ) 1. ไมมี
( ) 2. มี ระบุ
( ) 2.1 GAP จํานวน
ราย
( ) 2.2 เกษตรอินทรีย จํานวน
ราย
( ) 2.3 RSPO จํานวน
ราย
( ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ)
ราย
5. การตลาด/รูปแบบการจําหนาย
5.1 รูปแบบการจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
( √ ) 1. ตางคนตางขาย
( ) 2. การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
( ) 3. Contract Farming
( ) 4. ประมูล
( ) 5. อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................
5.2 ผูรับซื้อผลผลิตจากกลุมสมาชิกแปลงใหญ (ระบุชื่อ) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
( ) 1. สหกรณ……………………………………………………………………..……………………………
( ) 2. โรงสี/โรงงาน........................................................................................................
( ) 3. ตลาดกลาง………………………………………….……………………………………………………
( ) 4. บริษัท/ หางราน…………………………………………………………………………………………
( ) 5. วิสาหกิจชุมชน……………………………………………………………………..……………………
( √ ) 6. พอคาคนกลาง……………………………………………………………………..……………………
( ) 7. อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................
5.3 ลักษณะการจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
5.3.1 การคัดเกรด ( √ ) 1. ไมมี
( √ ) 2. มี ระบุ คัดขนาดโดยใชโตะคัดขนาด
5.3.2 การสรางมูลคาเพิ่มในการจําหนายสินคา
( ) 1. ไมมี
( √ ) 2. มี ระบุ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
( √ ) 2.1 แปรรูปเบื้องตน
( ) 2.2 การบรรจุภัณฑสําหรับจําหนาย
( √ ) 2.3 อื่นๆ (ระบุ) ขายปลามีชีวิต (ปลาออก)
6. การบริหารจัดการแปลง
6.1 ทีมผูจัดการแปลง ประกอบดวย
6.1.1 หนวยงานราชการ จํานวน
13
ราย
6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จํานวน
1
ราย
6.1.3 ภาคเอกชน จํานวน
2
ราย
6.1.4 อื่นๆ (ระบุ) ...................................จํานวน................................ราย

-56.2 สถานภาพการรวมกลุม/องคกรการเกษตร
( ) 1. ยังไมไดรวมกลุม
( √ ) 2. รวมกลุมแลว เปนแบบ
( √ ) 2.1 สหกรณ
( ) 2.3 วิสาหกิจชุมชน
( ) 2.2 กลุมเกษตรกร (นิติบุคล) ( ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ) .........................................
6.3 แหลงเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
( ) 1. ของกลุม ( √ ) 2. เชา ( ) 3. จาง
( √ ) 4. ของเกษตรกรเอง
7. การวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ
(วิเคราะหกอนจัดทําแผนแปลงใหญ และจะตองระบุแนวทางแกไขในแผน)
ประเด็น
7.1 สภาพแวดลอมในการผลิต
(1) คุณภาพดิน
(2) คุณภาพ/ความเพียงพอของ
น้ํา
(3) อื่นๆ (ระบุ).......................
7.2 ปจจัยการผลิต
(1) พันธุดี

ดิน

(2) ปุยและสารปรับปรุงบํารุง

(3) สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
(4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือ
การเกษตร
(5) เงินทุน
(6) แรงงาน
7.3 เทคโนโลยีการผลิต
7.3.1 ดานพืช
(1) การเตรียมดิน/การปรับปรุง
บํารุงดิน
(2) การปลูก
(3) การใชปุย
(4) การปองกันกําจัดศัตรูพืช
(5) การใหน้ํา/ระบบน้ํา

ไมมีปญหา

มีปญหา

√

√

.

√

√
√
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

.

-

หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปญหา
..............................................................
ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ซึ่งอยูระหวาง
การจัดสรรน้ําเพิ่มเติมจากชลประทาน
..............................................................
……………………………………………………….
ระบุรายละเอียดปญหา
มีผูผลิตปลานิลพันธุดีนอยราย ทําใหราคา
คอนขางสูง ซึ่งทีมผูจัดการอยูระหวาง
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพฟารมเพาะพันธุ
ในพื้นที่เพื่อเพิ่มการแขงขัน ใหราคาถูกลง

√

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

ขาดแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา
ระบุรายละเอียดปญหา/เทคโนโลยีที่
ตองการ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

-6(6) การเก็บเกี่ยว
..................
(7) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ..................
ประเด็น
7.3.2 ดานปศุสัตว
(1) การปรับปรุงและพัฒนา
พันธุสัตว
(2) การใชเทคโนโลยีชีวภาพ
(3) การจัดการเลี้ยงดูสัตวระยะ
ตางๆ
(4) การจัดการฟารม
7.3.2 ดานปศุสัตว (ตอ)
(5) การปองกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว
(6) การจัดการอาหารสัตว
(7) การจัดการควบคุมและ
รักษาคุณภาพผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว
(8) การจัดการขนสงน้ํานม/
ผลผลิต
(9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ
(10) การตรวจสอบยอนกลับ
7.3.3 ดานประมง
(1) การเตรียมบอ/กระชัง

ไมมีปญหา

มีปญหา

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

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

หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปญหา/เทคโนโลยีที่
ตองการ
…………………………………………………………
.................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

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

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

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

√

เกษตรกรใหความสําคัญในการเตรียมบอ
คอนขางนอย ซึ่งทีมผูจัดการไดอบรมให
ความรูแกเกษตรกรแลว
เกษตรกรผูเพาะพันธุขาดความรูในการ
พัฒนาลูกพันธุที่มีคุณภาพ ซึ่งทีมผูจัดการ
อยูระหวางดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
ฟารมเพาะพันธุ

(2) การเพาะและอนุบาล
(3) ปริมาณและคุณภาพน้ํา
(4) การปองกันและรักษา
(5) การจับผลผลิต
(6) วิทยาการหลังการจับ
ผลผลิต
(7) การแปรรูป
(8) บรรจุภัณฑ

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

√

√
√
√
√
√

ผลิตภัณฑแปรรูปยังไมหลากหลาย
การพัฒนาบรรจุภัณฑมีนอย

-77.4 การเพิ่มมูลคาสินคา
(1) การแปรรูป
(2) บรรจุภัณฑ
(3) มาตรฐานสินคา
ประเด็น
7.5 การตลาด
(1) ผลผลิตสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด (เชน
ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา
ฯลฯ)
(2) ชองทางการจําหนาย/
ตลาดรับซื้อ
(3) ราคาสินคา
(4) การรวบรวม/จัดเก็บ
สินคา
7.5 การตลาด
(5) การขนสงสินคา
(6) การสงมอบสินคา
7.6 การบริหารจัดการ
(1) ความสามารถและความ
เขมแข็ง ของคณะกรรมการกลุม
(2) ความสามารถและความ
รวมมือของสมาชิก

√
√
√
ไมมีปญหา

มีปญหา
√

√
√
√

√
√
√
√

ผลิตภัณฑไมมีความหลากหลาย
การพัฒนาบรรจุภัณฑมีนอย
สินคายังไมไดรับรองมาตรฐาน
หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปญหา
ผลผลิตลนตลาด ราคาถูก

ชองทางการจําหนายมีนอย สวนใหญ
จําหนายใหพอคาคนกลางในพื้นที่
พอคาคนกลางเปนคนกําหนดราคา
ไมมีการรวบรวมผลผลิต จะตางคนตางขาย
โดยแพในพื้นที่มารับซื้อที่บอของเกษตรกร
ระบุรายละเอียดปญหา
……………………………………………………………
……………………………………………………………
ระบุรายละเอียดปญหา
……………………………………………………………
……………………………………………………………
.…………………………………………………………
……………………………………………………………

8. กําหนดเปาหมาย (ใชขอมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญที่ไดจัดทําไว)
8.1 ลดตนทุนการผลิต
( ) 1. ไมมี
( √ ) 2. มี จากเดิม 34.86 บาท/กก. เปน 31.37 บาท/กก.
8.2 เพิ่มผลผลิต
( ) 1. ไมมี
( √ ) 2. มี จากเดิม 566 กก./ไร เปน 623 กก./ไร
(เชน ก.ก./ไร , ก.ก./ตัว , ลิตร/ตัว เปนตน)
8.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
( ) 1. ไมมี

-8( √ ) 2. มี ระบุ เชน
( √ ) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต
2.1.1 รับรอง GAP จํานวน
240
ราย
2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย จํานวน...............................................................ราย
2.1.3 รับรอง RSPO จํานวน...........................................................................ราย
2.1.4 รับรองมาตรฐานอื่นๆ (ระบุ)...................................... จํานวน...............ราย
( ) 2. ยกระดับคุณภาพผลผลิต
2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ้น รอยละ.................................................
2.2.2 อื่นๆ.................................................รอยละ...............................................
8.4 ตลาด
( ) 1. ไมมี
( √ ) 2. มี ระบุ เชน
( √ ) 1. มีแหลงจําหนาย/ชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น จาก 1 แหลง เปน 3 แหลง
( ) 2. มีความมั่นคงทางตลาด ระบุ....................................................................................
(เชน Contract Farming การซื้อขายลวงหนา เปนตน)
( ) 3. มีระบบตรวจสอบยอนกลับ ระบุ.............................................................................
(เชน QR code ,บารโคด เปนตน)
( ) 4. อื่นๆ ระบุ................................................................................................................
8.5 บริหารจัดการ ( ) 1. ไมมี ( √ ) 2. มี (ระบุ) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
( √ ) 1. รวมกลุมบริหารจัดการการผลิตรวมกัน เชน วางแผนการผลิต, จัดซื้อปจจัย
การผลิต,ใชเครื่องจักรกลการเกษตร, บริหารจัดการน้ํา เปนตน
( √ ) 2. รวมกลุมบริหารจัดการการตลาดรวมกัน เชน วางแผนการตลาด, จําหนายผลผลิต
เปนตน
( √ ) 3. รวมกลุมบริหารจัดการองคกร เชน จัดตั้งกลุม / องคกรเกษตรกร, บริหารจัดการ
เงินทุนและผลตอบแทน เปนตน

-9สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ
คําชี้แจง 1. ใชขอมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญที่ไดจัดทําไวแลว
2. ใหเติมคําลงในชองระยะเวลาดําเนินงานที่กําหนดในแผน และทําเครื่องหมาย ลงในชอง
ผลดําเนินการ
ประเด็น
1. เตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงสมาชิก
แปลง
1.2 จัดเก็บขอมูลภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนของ
สมาชิกรายครัวเรือน
1.3 จัดทําขอมูลแผนที่ราย
แปลง
2. แผนและการดําเนินงาน
2.1 ลดตนทุนการผลิต

เอง

2.1.1 อัตราการใชพันธุ
2.1.2 ผลิตพันธุเพื่อใช

2.1.3 การใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน
2.1.4 การใชสาร
ชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช/
สัตว/ประมง
2.1.5 ทําปุยอินทรีย/
ชีวภาพ/จัดตั้งธนาคารปุย
2.1.6 ลดตนทุนคา
พลังงานในการผลิต
2.1.7 การใช
เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน
2.1.8 สงเสริมการ
ปลอยปลาขนาดใหญขึ้น เพื่อ
ลดระยะเวลาการเลี้ยง

ระยะเวลา
ดําเนินงานที่
กําหนดในแผน

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ

√
พ.ย.58

√

พ.ย.58

√

ธ.ค.58

√
√

√

√

สงเสริมให
คําแนะนําตาม
คูมือการลดตนทุน

-102.1.9 การใหอาหารปลา
√
เปนจุด โดยการแขวนสวิงเพื่อ
ลดการสูญเสียของอาหาร
.................................................
2.1.10..........................
.................................................
สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)
ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)
2.2 เพิ่มผลผลิต
2.2.1 การใชพันธุดี
2.2.2 การปรับปรุงบํารุง
ดิน
2.2.3 การจัดการระบบ
น้ํา
2.2.4 การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (ระบุ) เพิ่มอัตรารอด
โดยปลอยปลาขนาดใหญในอัตรา
ที่เหมาะสมกับพื้นที่เลี้ยง
2.2.5 การเขตกรรมที่
ถูกตอง เชน การเพาะกลา การ
ตัดแตงกิ่ง เปนตน
2.2.6 เลี้ยงกุงขาวรวมกับ
ปลานิล

2.2.7..............................
...................................................
2.2.8................................
..................................................
2.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
2.3.1 การผลิตตาม
มาตรฐาน (ระบุมาตรฐานที่ผลิต

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
กําหนดในแผน เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ
ธ.ค.58

มี.ค.59

√
√
√

√

หมายเหตุ
อบรมเกษตรกร

รวมประชุมทีม
เพื่อบริหารจัดการ
น้ํารวมกัน

สงเสริมให
เกษตรกรเลี้ยงกุง
ขาวรวมกับปลา
นิลเพื่อผลผลิต

-11เชน GAP อินทรีย ฯลฯ)
1) การถายทอดความรู
ธ.ค.58
√
2) ตรวจประเมินแปลง
ม.ค.-มิ.ย.59
√
เบื้องตน
3) ตรวจรับรองแปลง
ก.ค.-ก.ย.59
√
4) ....................................
....................................................
5)...................................
.....................................................
.....................................................
สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)
ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)
2.3.2 ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต
1) การใชเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลผลิต
มีคุณภาพ เชน การหอผล , การ
ตัดแตงชอผล เปนตน
2) การใชเทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม เชน
เครื่องมือ/อุปกรณการเก็บเกี่ยว ,
อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
เปนตน
3) การใชเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เชน
การคัดเกรดผลผลิต , การใช
บรรจุภัณฑที่เหมาะสม เปนตน
4) การคัดขนาดปลา
โดยใชโตะคัดขนาด
5).....................................
.....................................................
6).....................................
..................................................
2.4 ตลาด

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
กําหนดในแผน เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ

√

อบรมเกษตรกร
แผนเดือนละ 50
ราย

หมายเหตุ

-122.4.1 สํารวจความตองการ
ของตลาดและผูบริโภค
2.4.2 สํารวจขอมูลภาพรวม
ของสินคาที่ผลิต
2.4.3 เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด เชน ซื้อขายออนไลน
Contract Farming การซื้อขาย
ลวงหนา เปนตน

√

ทีมตลาด

√
มี.ค.59

√

เทศกาลกินปลา

สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)
ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)
2.4.4 พัฒนาระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ (ระบุระบบที่
ดําเนินการ เชน QR code ,
บารโคด เปนตน)
2.4.5 สรางมูลคาเพิ่มให
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
2) จัดซื้อปจจัยการผลิต
รวมกัน
3) ใชเครื่องจักรกล

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
กําหนดในแผน เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ

√
√

หมายเหตุ

-13การเกษตรรวมกัน
4) บริหารจัดการน้ํารวมกัน
5) ........................................
.....................................................
6)........................................
.....................................................
7).......................................
....................................................

√

สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)
ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)
2.5.2 รวมกลุมบริหาร
จัดการการตลาด ดังนี้
1) วางแผนการตลาดรวมกัน
2) รวบรวมผลผลิตรวมกัน
3) จําหนายผลผลิตรวมกัน
2.5.3 รวมกลุมบริหาร
จัดการองคกร ดังนี้
1) ตั้งกลุม / องคกร
เกษตรกร
2) ตั้งคณะกรรมการบริหาร
กลุม/องคกร
3) กําหนดกฎระเบียบ
ขอบังคับของกลุม/องคกร
4) บริหารจัดการเงินทุน
5) บริหารจัดการ
ผลตอบแทน
6) ทําบัญชีกลุม/องคกร
7) .....................................
....................................................

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
กําหนดในแผน เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ

√
√
√
ต.ค.58

√

ต.ค.58

√

ต.ค.58

√

√

หมายเหตุ

-148)........................................
2.5.4 .......................................
1) สงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง
2............................................
3............................................
4……………………………………..

-15สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)
คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองกิจกรรม และสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และกรอกขอมูลในชองงบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
ถายทอด ปจจัย เครื่องมือ/ การตลาด
อื่นๆ
(ระบุงบประมาณรวม
หนวยงาน
รวมสํารวจสภาวะ
ความรู การผลิต อุปกรณ
จากทุกกิจกรรมเปน
เศรษฐกิจของ
รายหนวยงาน)
เกษตรกร

3. การบูรณาการการทํางาน
3.1. หนวยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
- สํานักงานเกษตรจังหวัด
- สํานักงานประมงจังหวัด
- สํานักงานปศุสัตว
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
- สํานักงานสหกรณจังหวัด
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด
- สถานีพฒ
ั นาที่ดินจังหวัด
- โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่
- หนวยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ
- หนวยงานสังกัดกรมการขาวที่รับผิดชอบ
- หนวยงานสังกัดกรมหมอนไหมที่รับผิดชอบ

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√

1,689,000

หมายเหตุ

งวดที่ 1 ไดรับ
1,282,000

จัดทําแผนที่ราย
แปลง
จัดสรรน้ําให
เกาตรกรในพื้นที่
แปลงใหญ

-16- หนวยงานสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
- อื่นๆ (ระบุ)...............................................................

√

สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)

หนวยงาน
3. การบูรณาการการทํางาน (ตอ)
3.2 หนวยงานภาครัฐอื่นๆ
1) สํานักงานพาณิชยจังหวัด
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6) สํานักงานจังหวัด
7) หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................
8) หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัดอื่นๆ
(ระบุ)........................................................................................

ถายทอด ปจจัย
ความรู การผลิต

กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณรวม
เครื่องมือ/ การตลาด
อื่นๆ
อุปกรณ
......................... จากทุกกิจกรรมเปนราย
หนวยงาน)

หมายเหตุ

√
√

√

404,490

สนับสนุน
งบประมาณ
เทศกาลกินปลา
รวมจัดงาน
เทศกาลกินปลา

-179) หนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อื่นๆ (ระบุ)............................................................
10) หนวยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อื่นๆ
(ระบุ)........................................................................................
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
12) อื่นๆ(ระบุ) SME

750,000

√

งานเทศกาลกิน
ปลาเพื่อ

เชื่อมโยงตลาด
และพัฒนา
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ
สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)

หนวยงาน
3. การบูรณาการการทํางาน (ตอ)
3.3 หนวยงานภาคเอกชน
1) สภาหอการคาจังหวัด
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3) สมาคมอารักขาพืช
4) บริษัท.............................................................

ถายทอด
ความรู

ปจจัย
การผลิต

กิจกรรม
เครื่องมือ/ การตลาด
อุปกรณ

งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณรวมจาก
อื่นๆ
ทุกกิจกรรมเปนราย
.........................
หนวยงาน)

หมายเหตุ

-185) อื่นๆ (ระบุ).....................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
3.4 องคกรพัฒนาเอกชน (เชน NGOs) (ระบุ)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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สวนที่ 3 ผลจากการดําเนินงาน
(ในกิจกรรมที่ยังไมเกิดผลผลิตไมตองเติมขอมูล)
ประเด็น
4. ผลจากการดําเนินงาน
4.1.1 การลดตนทุนการผลิต

4.1.2 การเพิ่มผลผลิต
4.1.3 การพัฒนาคุณภาพ

4.1.4 การตลาด

4.1.5 การบริหารจัดการ

ผลลัพธ
- ตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง จาก..................บาท/หนวย
เปน.............................บาท/หนวย
- ตนทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก..................บาท/ฤดูกาล
ผลิต เปน ................บาท/ฤดูกาลผลิต
- ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก.......................หนวย/หนวยการผลิต
เปน..................หนวย/หนวยการผลิต
( ) มีมาตรฐานการผลิต (ระบุ).......................เพิ่มขึ้น จาก
.........................ราย เปน ........................ราย
( ) ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ A
เพิ่มขึ้น รอยละ.........................
อื่นๆ............................. รอยละ..............
( ) ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด
( ) มีแหลงจําหนาย/ชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น
จาก.........................แหลง เปน............................แหลง
( ) มีความมั่นคงทางตลาด เชน Contract Farming การ
ซื้อขายลวงหนา เปนตน
( ) มีระบบตรวจสอบยอนกลับ เชน QR code ,บารโคด
เปนตน
( ) ราคาจําหนายผลผลิตเพิ่มขึ้น
( ) กลุมมีการบริหารจัดการการผลิตรวมกัน
( ) กลุมมีบริหารจัดการการตลาดรวมกัน
( ) กลุมมีการบริหารจัดการองคกรรวมกัน

