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
ชื่อแปลง แปลงใหญปาลมน้ํามัน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ที่ตั้ง ตําบลกะลาเส , ตําบลเขาไมแกว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
พิกัด ( ที่ทําการกลุม )................535399...,...852223................................................
ขอมูล ณ วันที่ .......17.......เดือน.......มีนาคม.........พ.ศ. .............2559...............
2. ขอมูลแปลง
2.1 ชื่อผูจัดการแปลง
ชื่อ-สกุล........นายธีระ....วิวัฒนานนท.....ตําแหนง.......เกษตรอําเภอสิเกา...........................
หนวยงานตนสังกัด........สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง..........................................................
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได.....................081-3708375..................................
2.2 จํานวนเกษตรกรสมาชิก..........................99.................................................................ราย
2.3 ชนิดสินคาหลัก.......................ปาลมน้ํามัน................................................................
2.4 พื้นที่ผลิต...2,756....ไร กรณีไมผล พื้นที่ใหผลผลิต..2,613..ไร พื้นที่ยังไมใหผลผลิต....143...ไร
2.5 แหลงน้ําในการผลิต
() 1. ในเขตชลประทาน………901……..ไร
อยูในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัดตรัง (โครงการ ปตร.คลองกะลาเส)
() 2. นอกเขตชลประทาน.......1,855......ไร แหลงน้ําจากไหน
( ) 2.1 น้ําฝน .............................. 1,855...........................................................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 .....2,446......ไร สมาชิก.........95........ราย
( ) 2. S2 .จํานวน ......-..........ไร สมาชิก...........-...........ราย
( ) 3. S3 จํานวน .......-......ไร สมาชิก...........-..........ราย
( ) 4. N จํานวน ......308.....ไร สมาชิก............14........ราย
หมายเหตุมีทั้งพื้นที่ S1และ N จํานวน 10 ราย , ไมพื้นที่ที่อยูใน S2,S3
2.7 มีศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรรวมอยูในพื้นที่ตําบลที่แปลงใหญ
ตั้งอยูหรือไม

-3( ) 1. ไมมี
() 2. มี ระบุสินคาหลักของ ศพก. ...ปาลมน้ํามัน...........
( ) 2.1 ศูนยหลัก
( ) 2.2 ศูนยเครือขาย
3. ขอมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพื้นที่แปลงใหญเทานั้น)
3.1 การถือครองที่ดินของเกษตรกรสมาชิก
( ) 1. เชา.......................................................ราย.............................................ไร
() 2. ของตนเอง......................99................ราย................. 2,756................ไร
( ) 3. เชาและของตนเอง..................................ราย...........................................ไร
( ) 4. อื่นๆ (ระบุ)...........................................ราย.............................................ไร
3.2 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารที่สามารถใชแสดงสิทธิในการทําธุรกรรม)
( ) 1. มี จํานวน.......97.........ราย .............2,361...................ไร
( ) 2. ไมมี จํานวน....13...........ราย ............395..................ไร
* หมายเหตุมีเกษตรกรที่มีที่ดินทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์จํานวน 11 ราย
3.3 การทําบัญชีตนทุนอาชีพ จํานวน...........60..........ราย ไมทําจํานวน........39.........ราย
4. การผลิตสินคาหลัก
4.1 ชนิดสินคา (ระบุ)....................ปาลมน้ํามัน.........................................................
1) พันธุ (ระบุ) ..........ลูกผสม (Tenera)....................จํานวน............. 2,756................ไร
2) พันธุ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร
3) พันธุ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร
4.2 จํานวนครั้งในการผลิต
( ) 1. จํานวน .................ครั้ง/ป () 2. กรณีอื่นๆ (ระบุ)............ผลิตตลอดทั้งป................
ลักษณะการผลิต ( ) 1. ในฤดู
( ) 2. นอกฤดู
4.3 ชวงเวลาผลผลิตออกสูตลาด
เดือน
ปริมาณผลผลิตรวม (กิโลกรัม)
มกราคม
854,360
กุมภาพันธ
799,240
มีนาคม
788,216
เมษายน
801,996
พฤษภาคม
801,996
มิถุนายน
722,072
กรกฎาคม
846,092
สิงหาคม
1,025,232
กันยายน
1,094,132
ตุลาคม
1,041,768
พฤศจิกายน
1,030,744
ธันวาคม
1,218,152
ปริมาณผลผลิตรวม
1,1024,000

-44.4 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย.............................3.20......................................บาท/กิโลกรัม
4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย..........................4.00......................................บาท/กิโลกรัม
4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปจจุบัน
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี ระบุ
( ) 2.1 GAP จํานวน ...............................................................................ราย
( ) 2.2 เกษตรอินทรีย จํานวน .................................................................ราย
() 2.3 RSPO จํานวน ...................................60........................................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…………อุตสาหกรรมการเกษตรรตรัง…………………………..……………………………
() 2. โรงงาน.......บริษัท..ล่าํ สูง..(ประเทศไทย)..จํากัด....(มหาชน).....................................
( ) 3. ตลาดกลาง………………………………………….……………………………………………………
( ) 4. บริษัท/ หางราน…………………………………………………………………………………………
( ) 5. วิสาหกิจชุมชน……………………………………………………………………..……………………
() 6. พอคาคนกลาง………(ลานเทปาลมน้ํามั้น)………………………………..……………………
( ) 7. อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................
5.3 ลักษณะการจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
5.3.1 การคัดเกรด ( ) 1. ไมมี
() 2. มี ระบุ.....ตองเปนผลผลิตปาลมสุกและมีคุณภาพเทานั้น..........
5.3.2 การสรางมูลคาเพิ่มในการจําหนายสินคา
( ) 1. ไมมี
() 2. มี ระบุ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
( ) 2.1 แปรรูปเบื้องตน
( ) 2.2 การบรรจุภัณฑสําหรับจําหนาย
() 2.3 อื่นๆ.....ขายไดราคาสูงกวาตลาดเนื่องจากเปนสินคาที่มีมาตรฐาน..
6. การบริหารจัดการแปลง
6.1 ทีมผูจัดการแปลง ประกอบดวย
6.1.1 หนวยงานราชการ จํานวน.........................7.........................ราย
6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จํานวน.................1............................ราย
6.1.3 ภาคเอกชน จํานวน...................................1.............................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 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
น้ํา

ไมมีปญหา

มีปญหา

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

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

(2) คุณภาพ/ความเพียงพอของ ..................
(3) อื่นๆ (ระบุ).......................

7.2 ปจจัยการผลิต
(1) พันธุดี
(2) ปุยและสารปรับปรุงบํารุง
ดิน
(3) สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
(4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือ
การเกษตร
(5) เงินทุน
(6) แรงงาน

……………….

หมายเหตุ

- มีความเปนกรดในบางพื้นที่ แกโดยการใช
สารปรับปรุงดิน
..... ........ -วางแผนการบริหารจัดการน้ํารวมกันและ
ขอรับการสนับสนุนขุดบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร
……………… ..............................................................
……………………………………………………….

....... ....... ..................
.................. ...... ....... -ปุยราคาสูงแกปญหาโดยการรวมกันซื้อแม
ปุยและสารบํารุงดินโดยภาครัฐสนันสนุน
ปจจัยการผลิตในบางสวน
..... ....... ..................
................... ...... ....... -ยังมีการใชเครื่องจักรกลรวมกันนอย
สงเสริมใหมีการใชเครื่องจักรกลเพื่มขึ้น
.................... ...... ....... -หนวยงานเขาไปสนับสนุนแหลงเงินทุนให
เกษตรกร
..................... ...... ....... -ขาดแคลนแรงงานในการผลิตและแรงงาน
มีฝมือสงเสริมอบรมความรูใหความรูในการ
ผลิต

7.3 เทคโนโลยีการผลิต
7.3.1 ดานพืช
(1) การเตรียมดิน/การปรับปรุง ..................

...... ....... - เกษตรยังขาดความรูในการเตรียมดินที่ดี

-6บํารุงดิน
(2) การปลูก

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

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

(3) การใชปุย

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

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

(4) การปองกันกําจัดศัตรูพืช

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

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

(5) การใหน้ํา/ระบบน้ํา

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

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

(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

สงเสริมโดยการอบรมใหความรู
- เกษตรกรบางรายยังปลูกผิดวิธี
สงเสริมโดยการอบรมใหความรู
-เกษตรกรยังไมเขาใจดานการใสปุยอยางห
ถูกวิธีสงเสริมใหความรูและสั่งซื้อปุยรวมกัน
จะไดราคาถูกลง
- มีศัตรูหลายชนิดที่ทําใหผลผลิตของ
เกษตรกรลดลง สงเสริมอบรมใหความรู
สงเสริมการกําจัดศัตรูพืชและผสมผสาน
(IPM)
-น้ําสําหรับการเกษตรมีนอยมากสงเสริม
โดยการเพิ่มแหลงน้ําใหเกษตรกร สงเสริม
ความรูดานระบบจัดการน้ําที่ดี
-ยังมีเกษตรกรและแรงงานบางรายที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่ไมไดคุณภาพสงเสริมโดย
อบรมใหความรูและสรางแรงจูงใจสําหรับผู
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ
-เกษตรกรยังขาดความรูที่ถูกตองเรื่องการ
จัดการสวนหลังเก็บเกี่ยวสงเสริมโดยการ
อบรมใหความรู

ไมมีปญหา

มีปญหา

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

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

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

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

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

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

-7(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
7.4 การเพิ่มมูลคาสินคา
(1) การแปรรูป
(2) บรรจุภัณฑ
(3) มาตรฐานสินคา

………………..
………………..
………………..
…………………

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

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

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

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

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

...... ....... ....................
...... ....... ....................
.................... ...... ....... -เกษตรกรยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน
สินคา(กอนเริ่มโครงการ)สงเสริมการ
ปรับปรุงการจัดการผลิตใหไดรับการรับรอง
มาตรฐาน

-8-

ประเด็น
7.5 การตลาด
(1) ผลผลิตสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด (เชน
ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา
ฯลฯ)

ไมมีปญหา

มีปญหา

หมายเหตุ

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

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

- ในชวงที่ผลผลิตราคาสูงคือชวงที่มีผลิต
ออกมาจํานวนนอยสงเสริมเสริมให
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดไกล
เคียงกันตลอดปโดยเนนเรื่องการจัดการน้ํา
ที่ดี
-สงเสริมเสริมใหเกษตรกรผลิตและเก็บ
เกี่ยวผลิตที่มีคุณภาพจะทําไดไดราคาสูงขึ้น
-สงเสริมใหเกษตรกรไดรับการรับรอง
มาตรฐานจะทําใหมีแหลงรับซื้อที่แนนอน
-สงเสริมใหเกษตรกรไดรับการรับรอง
มาตรฐานจะทําใหไดราคาสูงกวาทองตลาด

(2) ชองทางการจําหนาย/
ตลาดรับซื้อ
(3) ราคาสินคา

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

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

(4) การรวบรวม/จัดเก็บ
สินคา
(5) การขนสงสินคา
(6) การสงมอบสินคา

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

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

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

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

7.6 การบริหารจัดการ
(1) ความสามารถและความ ………………
เขมแข็ง ของคณะกรรมการกลุม

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

-สงเสริมใหมีคณะกรรมการกลุมและการ
แบงรับภาระการรับผิดชอบที่ชัดเจน

………………

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

-สงเสริมกิจกรรมของกลุมอยางสม่ําเสมอ

(2) ความสามารถและความ
รวมมือของสมาชิก

8. กําหนดเปาหมาย (ใชขอมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญที่ไดจัดทําไว)
8.1 ลดตนทุนการผลิต
( ) 1. ไมมี
() 2. มี จากเดิม.............3.20..............บาท/กิโลกรัม เปน.......2.80......บาท/กิโลกรัม
8.2 เพิ่มผลผลิต
( ) 1. ไมมี
() 2. มี จากเดิม........3,200.......กิโลกรัม/ไร/ป เปน.......4,000.......กิโลกรัม/ไร/ป

-98.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
( ) 1. ไมมี
() 2. มี ระบุ เชน
() 2.1 มีมาตรฐานการผลิต
2.1.1 รับรอง GAP จํานวน............................................................................ราย
2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย จํานวน...............................................................ราย
2.1.3 รับรอง RSPO จํานวน..............................60......................................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............แหลง เปน............แหลง
() 2. มีความมั่นคงทางตลาด.................โรงานรับซื้อโดยมีสิทธิพิเศษ..............................
( ) 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, จําหนาย
ผลผลิต เปนตน
( ) 3. รวมกลุมบริหารจัดการองคกร เชน จัดตั้งกลุม / องคกรเกษตรกร, บริหาร
จัดการเงินทุนและผลตอบแทน เปนตน

สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ
คําชี้แจง 1. ใชขอมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญที่ไดจัดทําไวแลว

-102. 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
2.1.1 อัตราการใชพันธุ
2.1.2 ผลิตพันธุเพื่อใช
เอง
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 ...........................
.................................................

ระยะเวลา
ดําเนินงานที่
กําหนดในแผน

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ













สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)
ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
กําหนดในแผน เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ

-112.2 เพิ่มผลผลิต

2.2.1 การใชพันธุดี

2.2.2 การปรับปรุงบํารุง
ดิน

2.2.3 การจัดการระบบ
น้ํา

2.2.4 การใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (ระบุ)…………………...
……………………………………………
…………………………………………...

2.2.5 การเขตกรรมที่
ถูกตอง เชน การเพาะกลา การ
ตัดแตงกิ่ง เปนตน
2.2.6 ..............................
...................................................
2.2.7..............................
...................................................
2.2.8................................
..................................................
2.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
2.3.1 การผลิตตาม
มาตรฐาน (ระบุมาตรฐานที่ผลิต
เชน GAP อินทรีย ฯลฯ)

1) การถายทอดความรู

2) ตรวจประเมินแปลง
เบื้องตน

3) ตรวจรับรองแปลง
4) ....................................
....................................................
สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)
ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ)
2.3.2 ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต
1) การใชเทคโนโลยีการ

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
กําหนดในแผน เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ



หมายเหตุ

-12ผลิตที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลผลิต
มีคุณภาพ เชน การหอผล , การ
ตัดแตงชอผล เปนตน
2) การใชเทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม เชน
เครื่องมือ/อุปกรณการเก็บเกี่ยว ,
อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
เปนตน
3) การใชเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เชน
การคัดเกรดผลผลิต , การใช
บรรจุภัณฑที่เหมาะสม เปนตน
4) ...................................
....................................................
5).....................................
2.4 ตลาด
2.4.1 สํารวจความตองการ
ของตลาดและผูบริโภค
2.4.2 สํารวจขอมูลภาพรวม
ของสินคาที่ผลิต
2.4.3 เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด เชน ซื้อขายออนไลน
Contract Farming การซื้อขาย
ลวงหนา เปนตน









-13สวนที่ 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....................................
....................................................
2.5 บริหารจัดการ
2.5.1 รวมกลุมบริหาร
จัดการการผลิต ดังนี้
1) วางแผนการผลิตให
สอดคลองกับความตองการตลาด
รวมกัน
2) จัดซื้อปจจัยการผลิต
รวมกัน
3) ใชเครื่องจักรกล
การเกษตรรวมกัน
4) บริหารจัดการน้ํารวมกัน
5) ........................................
.....................................................

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
กําหนดในแผน เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ









หมายเหตุ

-14สวนที่ 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) .....................................
....................................................
2.5.4 สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไม
กําหนดในแผน เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ












หมายเหตุ

-15สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)
คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองกิจกรรม และสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และกรอกขอมูลในชองงบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณรวม
ถายทอด ปจจัย เครื่องมือ/ การตลาด
อื่นๆ
หนวยงาน
หมายเหตุ
ความรู การผลิต อุปกรณ
.................... จากทุกกิจกรรมเปนราย
หนวยงาน)
3. การบูรณาการการทํางาน
3.1. หนวยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ


- สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
173,000




- สํานักงานเกษตรจังหวัด
302,900

- สํานักงานประมงจังหวัด


- สํานักงานปศุสัตว

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
20,000
มีการสนันสนุน
สินเชื่อให
เกษตรกร
สมาชิกแปลง
ใหญ(ที่อยูใน
เขตสปก)โดย
คิดดอกเบี้ยต่ํา


- สํานักงานสหกรณจังหวัด


- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด



- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
573,000



- โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่
525,000

- หนวยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ
137,000

-16- หนวยงานสังกัดกรมการขาวที่รับผิดชอบ
- หนวยงานสังกัดกรมหมอนไหมที่รับผิดชอบ
- 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..............ที่วาการอําเภอ..............................................
8) หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัดอื่นๆ
...........สัสดีอําเภอ..............................................................

ถายทอด ปจจัย
ความรู การผลิต











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

หมายเหตุ

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

12) อื่นๆ(ระบุ)..............................................................



20,000

มีการสนันสนุน
สินเชื่อให
เกษตรกร
สมาชิกแปลง
ใหญโดยคิด
ดอกเบี้ยต่ํา

-18สวนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ (ตอ)

หนวยงาน
3. การบูรณาการการทํางาน (ตอ)
3.3 หนวยงานภาคเอกชน
1) สภาหอการคาจังหวัด
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3) สมาคมอารักขาพืช
4) ..บริษัท..บริษัท..ล่ําสูง..(ประเทศไทย)..จํากัด....
(มหาชน)....
5)....บริษัท..พิทักษปาลมออยล..จํากัด....................
6)....บริษัท..ตรังน้ํามันปาลม..จํากัด.......................
7)....บริษัท..โอทาโก..จํากัด....................................
.................................................................................
3.4 องคกรพัฒนาเอกชน (เชน NGOs) (ระบุ)
.................................................................................
.................................................................................

ถายทอด
ความรู

ปจจัย
การผลิต












กิจกรรม
เครื่องมือ/ การตลาด
อุปกรณ



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

650,000

หมายเหตุ

-19-

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......3.20......บาท/กิโลกรัม
เปน............... 2.60......บาท/กิโลกรัม
- ตนทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก..................บาท/ฤดูกาล
ผลิต เปน ................บาท/ฤดูกาลผลิต
- ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก........3.20........กิโลกรัม/ไร/ป
เปน........... 4.0........กิโลกรัม/ไร/ป
( ) มีการผลิตตามมาตรฐาน RSPO เพิ่มขึ้น
จาก..........0.............ราย เปน ........60............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

