ข้ อมูลพืน้ ฐานแปลงใหญ่
คําชีแ้ จง
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานแปลงใหญ่ แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานแปลงใหญ่ ประกอบด้ วย 1) ข้ อมูลทัว่ ไป 2) ข้ อมูลแปลง 3)
ข้ อมูลเกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินค้ าหลัก 5) การตลาด/รูปแบบการจําหน่าย 6) การบริ หารจัดการ
แปลง
7) การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่ 8) การกําหนดเป้าหมาย
หมายเหตุ สําหรับข้ อมูลส่วนนี ้ให้ นําข้ อมูลที่ได้ จดั เก็บไว้ แล้ วมาใช้ ประโยชน์ในการ
กรอกข้ อมูล ซึง่ เป็ นข้ อมูลเดียวกัน (คงที่)
ส่วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ประกอบด้ วย การ
เตรี ยมการ แผนและการดําเนินงาน และการบูรณาการการทํางาน
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ประกอบด้ วย การลดต้ นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ
หมายเหตุ สําหรับการกรอกข้ อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 เป็ นข้ อมูลที่ต้องมีการรายงาน
ความก้ าวหน้ า ขอให้ กรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงของแปลงที่เป็ นอยู่
2. ขอความร่ วมมือท่ านในการกรอกข้ อมูลตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนด
3. หน่ วยของสินค้ า
3.1 พืช หน่วยเป็ นกิโลกรัม
3.2 ปศุสตั ว์
โคเนื ้อ หน่วยเป็ น ตัว
โคนม หน่วยเป็ น กิโลกรัม
3.3 ประมง หน่วยเป็ น กิโลกรัม

-2ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานแปลงใหญ่
1.
สถานที่ตัง้ แปลง 1. ข้ อมูลทั่วไป
ประเภทแปลงใหญ่
( / ) 1. แปลงต้ นแบบ 76 จังหวัด ( ) 2. แปลงทัว่ ไป
(ต.ย.1) ชื่อแปลง แปลงปาล์มนํ ้ามัน ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ที่ตงั ้ หมูท่ ี่ 10 หมูท่ ี่ 12 และหมูท่ ี่ 13 ตําบลท่าข้ าม อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
พิกัด (ที่ทําการกลุม่ X/Y )....E512090 N1179217
( พิกดั แปลงใหญ่ E 510078-514500ถึงN1178170-1180916 )
ข้ อมูล ณ วันที่ ..16........เดือน.........มีนาคม..............พ.ศ. .2559..............
2. ข้ อมูลแปลง
2.1 ชื่อผู้จดั การแปลง
ชื่อ-สกุล..นายวิเชียร ชาญสตบุตร
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ทา่ แซะ
หน่วยงานต้ นสังกัด.......กรมส่งเสริมสหกรณ์.................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..089-8662491
2.2 จํานวนเกษตรกรสมาชิก................................63...................................................ราย
2.3 ชนิดสินค้ าหลัก...........................................ปาล์มนํ ้ามัน................................................
2.4 พื ้นที่ผลิต.. 1,538..ไร่ กรณีไม้ ผล พื ้นที่ให้ ผลผลิต..........ไร่ พื ้นที่ยงั ไม่ให้ ผลผลิต.....ไร่
2.5 แหล่งนํ ้าในการผลิต
( / ) 1. ในเขตชลประทาน…….-.……..ไร่
อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด................. 40.................หรื อ
โครงการส่งนํ ้าและบํารุงรักษา......................................................................................
( / ) 2. นอกเขตชลประทาน....... 1,538..............ไร่ แหล่งนํ ้าจากไหน
( / ) 2.1 นํ ้าฝน .................. 1,538............................................................ไร่
( ) 2.2 แหล่งนํ ้าธรรมชาติ..................................................................................ไร่
( ) 2.. แหล่งอื่นๆ ............................................................................................ไร่
( ) 1) ฝาย (ระบุชื่อฝาย).....................................พิกดั (X/Y)......................
( ) 2) บ่อบาดาล ระบุพิกดั (X/Y)...............................................................
( ) 3) สถานีสบู นํ ้าด้ วยไฟฟ้าบ้ าน...........................พิกดั (X/Y)....................
( ) 4 คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง.............................................................
2.6 สภาพความเหมาะสมของพื ้นที่ (zoning) กับชนิดสินค้ าที่ผลิตอยูใ่ นปัจจุบนั

-3( / ) 1. S1 จํานวน 1,538..ไร่ สมาชิก........63.........ราย
( ) 2. S2 .จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย
( ) 3. S3 จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย
( ) 4. N จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย
2.7 มีศนู ย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตรรวมอยูใ่ นพื ้นที่ตาํ บลที่แปลงใหญ่ตงอยู
ั ้ ห่ รื อไม่
( / ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุสนิ ค้ าหลักของ ศพก. ..................................
( ) 2.1 ศูนย์หลัก ( ) 2.2 ศูนย์เครื อข่าย
3. ข้ อมูลเกษตรกรสมาชิก (เฉพาะในพื ้นที่แปลงใหญ่เท่านัน)
้
3.1 การถือครองทีด่ ินของเกษตรกรสมาชิก
( ) 1. เช่า.......................................................ราย.............................................ไร่
( / ) 2. ของตนเอง...........................63.............ราย............. 1,538....... ........ไร่
( ) 3. เช่าและของตนเอง..................................ราย.............................. .............ไร่
( ) 4. อื่นๆ (ระบุ).............................................ราย.............................................ไร่
3.2 พื ้นที่มีเอกสารสิทธิ์ (หมายถึงเอกสารที่สามารถใช้ แสดงสิทธิในการทําธุรกรรม)
( ) 1. มี จํานวน……....63........ราย ..................................................................ไร่
( ) 2. ไม่มี จํานวน....................ราย ..................................................................ไร่
3.3 การทําบัญชีต้นทุนอาชีพ จํานวน..........................ราย ไม่ทําจํานวน......................ราย
4. การผลิตสินค้ าหลัก
4.1 ชนิดสินค้ า (ระบุ)...................ปาล์มนํ ้ามัน..............................................................ไร่
1) พันธุ์ (ระบุ) ..........................................................จํานวน......................................ไร่
2) พันธุ์ (ระบุ) ..........................................................จํานวน......................................ไร่
3) พันธุ์ (ระบุ) ..........................................................จํานวน......................................ไร่
4) พันธุ์ (ระบุ) ..........................................................จํานวน......................................ไร่
4.2 จํานวนครัง้ ในการผลิต
( ) 1. จํานวน ....18.....ครัง้ /ปี ( ) 2. กรณีอื่นๆ (ระบุ)...............................................
ลักษณะการผลิต ( / ) 1. ในฤดู ( ) 2. นอกฤดู
4.3 ช่วงเวลาผลผลิตออกสูต่ ลาด

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

ปริ มาณผลผลิตรวม (หน่วย)
.......... 169,128.................................
............ 282,848.....................................
...........................................
............................................
............................................................

-4มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปริ มาณผลผลิตรวม

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

4.4 ต้ นทุนการผลิตเฉลี่ย................................................................................บาท/หน่วย
4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย.............................................................................บาท/หน่วย
4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบนั
( / ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ
( ) 2.1 GAP จํานวน ...................กําลังดําเนินการ................................ราย
( ) 2.2 เกษตรอินทรี ย์ จํานวน .................................................................ราย
( ) 2.3 RSPO จํานวน .............................................................................ราย
( ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................ราย
5. การตลาด/รู ปแบบการจําหน่ าย
5.1 รูปแบบการจําหน่าย (ตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ)
( ) 1. ต่างคนต่างขาย
( ) 2. การบริ หารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
( ) 3. Contract Farming
( ) 4. ประมูล
( / ) 5. อื่น ๆ (ระบุ)ส่งผลผลิตให้ โรงงานสกัดนํ ้ามันของสหกรณ์ซงึ่ เกษตรกรเป็ นสมาชิก
5.2 ผู้รับซื ้อผลผลิตจากกลุม่ สมาชิกแปลงใหญ่ (ระบุชื่อ) (ตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ)
( / ) 1. สหกรณ์ นิคมสหกรณ์ทา่ แซะ…………..……………………………
( ) 2. โรงสี/โรงงาน....................................................................................................
( ) 3. ตลาดกลาง……………………….……………………………………………………
( ) 4. บริ ษัท/ ห้ างร้ าน……………………………………………………………………
( ) 5. วิสาหกิจชุมชน………………………………………………..……………………

-5( ) 6. พ่อค้ าคนกลาง………………………………………………..……………………
( ) 7. อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
5.3 ลักษณะการจําหน่าย (ตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ)
5.3.1 การคัดเกรด ( ) 1. ไม่มี
( / ) 2. มี ระบุ.. ปาล์มดิบคัดกลับ...
5.3.2 การสร้ างมูลค่าเพิ่มในการจําหน่ายสินค้ า
( / ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ (ตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ)
( ) 2.1 แปรรูปเบื ้องต้ น
( ) 2.2 การบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับจําหน่าย
( ) 2.3 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
6. การบริ หารจัดการแปลง
6.1 ทีมผู้จดั การแปลง ประกอบด้ วย
6.1.1 หน่วยงานราชการ จํานวน......................... .10.........................ราย
6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จํานวน...................63...................ราย
6.1.3 ภาคเอกชน จํานวน..................................................................ราย
6.1.4 อื่นๆ (ระบุ) ...................................จํานวน................................ราย
6.2 สถานภาพการรวมกลุม่ /องค์กรการเกษตร
( ) 1. ยังไม่ได้ รวมกลุม่
( / ) 2. รวมกลุม่ แล้ ว เป็ นแบบ
( / ) 2.1 สหกรณ์
( ) 2.3 วิสาหกิจชุมชน
( ) 2.2 กลุม่ เกษตรกร (นิติบคุ ล) ( / ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ) .กลุม่ ต้ นแบบลดต้ นทุน.....
6.3 แหล่งเครื่ องจักรกลการเกษตร (ตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ)
( / ) 1. ของกลุม่
( ) 2. เช่า
( ) 3. จ้ าง
( ) 4. ของเกษตรกรเอง
7. การวิเคราะห์ สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่
(วิเคราะห์ ก่อนจัดทําแผนแปลงใหญ่ และจะต้ องระบุแนวทางแก้ ไขในแผน)
ประเด็น
7.1 สภาพแวดล้ อมในการ
ผลิต

ไม่มีปัญหา
......../..........

มีปัญหา
..................

หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปั ญหา
..............................................................

-6(1) คุณภาพดิน
(2) คุณภาพ/ความ
เพียงพอของนํ ้า
(3) อื่นๆ
(ระบุ).......................
7.2 ปั จจัยการผลิต
(1) พันธุ์ดี
(2) ปุ๋ ยและสารปรับปรุง
บํารุงดิน
(3) สารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช
(4) เครื่ องจักรกล/
เครื่ องมือการเกษตร
(5) เงินทุน
(6) แรงงาน
7.3 เทคโนโลยีการผลิต
7.3.1 ด้ านพืช
(1) การเตรียมดิน/การ
ปรับปรุงบํารุงดิน
(2) การปลูก
(3) การใช้ ปยุ๋
(4) การป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช
(5) การให้ นํ ้า/ระบบนํ ้า
(6) การเก็บเกี่ยว
(7) วิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว

ประเด็น
7.3.2 ด้ านปศุสตั ว์

........./.........
..................
……………….

......../..........
......../..........
..................
.........-.........
..................
...........-........
....................
.....................

........./.........
........./.........
......../..........
........./.........
........-..........
..................
........-..........
....... /...........
......./...........

..................
........./.........
………………

..................
..................
..................
..................
..................
………………
……/…………
……………….

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

ไม่ มีปัญหา

..............................................................
ปริ มาณนํ ้าการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้ องการ

ระบุรายละเอียดปั ญหา
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.. ...........................................................
.……ขาดเงินทุน…….............……………
………………………………………………………

ระบุรายละเอียดปั ญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
...............................................................

มีปัญหา

หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปั ญหา/เทคโนโลยีที่ต้องการ

-7(1) การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์
สัตว์
(2) การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ
(3) การจัดการเลี ้ยงดูสตั ว์ระยะ
ต่างๆ
(4) การจัดการฟาร์ ม

……………
……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
…………
…………

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

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

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

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

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

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

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

7.3.2 ด้ านปศุสตั ว์ (ต่อ)
(5) การป้องกันและควบคุมโรคระบาด
สัตว์
(6) การจัดการอาหารสัตว์
(7) การจัดการควบคุมและรักษา
คุณภาพผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว
(8) การจัดการขนส่งนํ ้านม/ผลผลิต
(9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์
(10) การตรวจสอบย้ อนกลับ
7.3.3 ด้ านประมง
(1) การเตรียมบ่อ/กระชัง
(2) การเพาะและอนุบาล
(3) ปริ มาณและคุณภาพนํ ้า
(4) การป้องกันและรักษา
(5) การจับผลผลิต
(6) วิทยาการหลังการจับผลผลิต
(7) การแปรรูป
(8) บรรจุภณ
ั ฑ์
7.4 การเพิ่มมูลค่าสินค้ า
(1) การแปรรูป
(2) บรรจุภณ
ั ฑ์
(3) มาตรฐานสินค้ า
ประเด็น
7.5 การตลาด

................... ................. ............................................................
................... ................. ............................................................
................... ................. ............................................................
ไม่ มีปัญหา

มีปัญหา

หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปั ญหา

-8(1) ผลผลิตสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของตลาด (เช่น ปริ มาณ
คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ)
(2) ช่องทางการจําหน่าย/ตลาด
รับซื ้อ
(3) ราคาสินค้ า
(4) การรวบรวม/จัดเก็บสินค้ า
7.5 การตลาด
(5) การขนส่งสินค้ า
(6) การส่งมอบสินค้ า
7.6 การบริ หารจัดการ
(1) ความสามารถและความ
เข้ มแข็ง ของคณะกรรมการกลุม่
(2) ความสามารถและความร่วมมือ
ของสมาชิก

........../............
.....................
......................
........../............
......................
........../............
… …/………

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

……/…………
……/…………

………………
………………

……/…………
………………
……/…………
………………

………………
………………
………………
………………

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
…………………………………………………
………………………………………………
ระบุรายละเอียดปั ญหา
…………………………………………………
…………………………………………………
ระบุรายละเอียดปั ญหา
…………………………………………………
…………………………………………………
………….………………………………………
…………………………………………………

8. กําหนดเป้ าหมาย (ใช้ ข้อมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญ่ ท่ ไี ด้ จัดทําไว้ )
8.1 ลดต้ นทุนการผลิต
( ) 1. ไม่มี
( / ) 2. มี จากเดิม...........9,000 บ/ไร่/ปี ........บาท/หน่วย เป็ น..7,000บ/ไร่/ปี ...บาท/หน่วย
8.2 เพิ่มผลผลิต
( ) 1. ไม่มี
( / ) 2. มี จากเดิม..3,000 กก./ไร่/ปี ......หน่วย/หน่วยการผลิต เป็ น..3,250/ไร่/ปี ...หน่วย/
หน่วยการผลิต
(เช่น ก.ก./ไร่ , ก.ก./ตัว , ลิตร/ตัว เป็ นต้ น)
8.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
( ) 1. ไม่มี
( / ) 2. มี ระบุ เช่น
( ) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต
2.1.1 รับรอง GAP จํานวน........63......ราย.(ระหว่างการดําเนินการ).
2.1.2 รับรองเกษตรอินทรี ย์ จํานวน............................................ราย
2.1.3 รับรอง RSPO จํานวน............................. .....................ราย
2.1.4 รับรองมาตรฐานอื่นๆ (ระบุ)................... จํานวน...............ราย

-9( ) 2. ยกระดับคุณภาพผลผลิต
2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ...........................................
2.2.2 อื่นๆ.................................................ร้ อยละ.......................................

8.4 ตลาด
( / ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ เช่น
( ) 1. มีแหล่งจําหน่าย/ช่องทางการจําหน่ายเพิ่มขึ ้น จาก............แหล่ง เป็ น............
แหล่ง
( ) 2. มีความมัน่ คงทางตลาด ระบุ.........................................................................
(เช่น Contract Farming การซื ้อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น)
( ) 3. มีระบบตรวจสอบย้ อนกลับ ระบุ.....................................................................
(เช่น QR code ,บาร์ โค้ ด เป็ นต้ น)
( ) 4. อื่นๆ ระบุ......................................................................................................
8.5 บริ หารจัดการ ( ) 1. ไม่มี ( / ) 2. มี (ระบุ) (ตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ)
( / ) 1. รวมกลุม่ บริ หารจัดการการผลิตร่วมกัน เช่น วางแผนการผลิต, จัดซื ้อปัจจัย
การผลิต,ใช้ เครื่ องจักรกลการเกษตร, บริ หารจัดการนํ ้า เป็ นต้ น
( ) 2. รวมกลุม่ บริ หารจัดการการตลาดร่วมกัน เช่น วางแผนการตลาด, จําหน่าย
ผลผลิต เป็ นต้ น
( ) 3. รวมกลุม่ บริ หารจัดการองค์กร เช่น จัดตังกลุ
้ ม่ / องค์กรเกษตรกร, บริ หาร
จัดการเงินทุนและผลตอบแทน เป็ นต้ น

ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่

-10คําชีแ้ จง 1. ใช้ ข้อมูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญ่ที่ได้ จดั ทําไว้ แล้ ว
2. ให้ เติมคําลงในช่องระยะเวลาดําเนินงานที่กําหนดในแผน และทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง
ผลดําเนินการ
ประเด็น
1. เตรียมการ
1.1 ประชุมชี ้แจงสมาชิกแปลง
1.2 จัดเก็บข้ อมูลภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรื อนของ
สมาชิกรายครัวเรื อน
1.3 จัดทําข้ อมูลแผนที่ราย
แปลง
2. แผนและการดําเนินงาน
2.1 ลดต้ นทุนการผลิต
2.1.1 อัตราการใช้ พนั ธุ์
2.1.2 ผลิตพันธุ์เพื่อใช้ เอง
2.1.3 การใช้ ปยตามค่
ุ๋
า
วิเคราะห์ดิน
2.1.4 การใช้ สาร
ชีวภัณฑ์ปอ้ งกันกําจัดศัตรูพืช/
สัตว์/ประมง
2.1.5 ทําปุ๋ ยอินทรีย์/
ชีวภาพ/จัดตังธนาคารปุ๋
้
ย
2.1.6 ลดต้ นทุนค่า
พลังงานในการผลิต
2.1.7 การใช้ เครื่ องจักรกล
ทดแทนแรงงาน
2.1.8 ...........................
.................................................
2.1.9............................
.................................................
2.1.10..........................
.................................................

ระยะเวลา
ดําเนินงานที่
กําหนดในแผน

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ อยู่ระหว่ าง
ยังไม่
เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ
/
/

/

/
-

/

/
-

หมายเหตุ

-11ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ต่ อ)
2.2 เพิ่มผลผลิต
2.2.1 การใช้ พนั ธุ์ดี
2.2.2 การปรับปรุงบํารุงดิน
2.2.3 การจัดการระบบนํ ้า
2.2.4 การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(ระบุ)…………………...
……………………………………………
…………………………………………...
2.2.5 การเขตกรรมที่ถกู ต้ อง เช่น
การเพาะกล้ า การตัดแต่งกิ่ง เป็ นต้ น
2.2.6 ..............................
...................................................
2.2.7..............................
...................................................
2.2.8................................
..................................................
2.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
2.3.1 การผลิตตามมาตรฐาน (ระบุ
มาตรฐานที่ผลิต เช่น GAP อินทรี ย์ ฯลฯ)
1) การถ่ายทอดความรู้
2) ตรวจประเมินแปลงเบื ้องต้ น
3) ตรวจรับรองแปลง
4) ....................................
....................................................

ระยะเวลา
ผลการดําเนินการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ อยู่ระหว่ าง
ยังไม่
ที่กาํ หนด เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ
ในแผน

/
/
/

/

/
/
/

หมาย
เหตุ

-125)...................................
.....................................................
.....................................................
ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)
ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ต่อ)
2.3.2 ยกระดับคุณภาพผลผลิต
1) การใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมเพื่อให้ ได้ ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพ เช่น
การห่อผล , การตัดแต่งช่อผล เป็ นต้ น
2) การใช้ เทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม เช่น เครื่ องมือ/
อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว , อายุการเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสม เป็ นต้ น
3) การใช้ เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสม เช่น การคัดเกรดผลผลิต
, การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ หมาะสม เป็ นต้ น
4) ...................................
..............................................
5).....................................
..............................................
6).....................................
..............................................
2.4 ตลาด
2.4.1 สํารวจความต้ องการของ
ตลาดและผู้บริ โภค
2.4.2 สํารวจข้ อมูลภาพรวมของ
สินค้ าที่ผลิต
2.4.3 เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด เช่น ซื ้อขายออนไลน์Contract
Farming การซื ้อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยู่ระหว่ าง
ยังไม่
กําหนดในแผน เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ

/

/

/

/
/

หมายเหตุ

-13ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ต่ อ)
2.4.4 พัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้ อนกลับ (ระบุระบบที่ดําเนินการ
เช่น QR code ,บาร์ โค้ ด เป็ นต้ น)
2.4.5 สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้ า
เช่น การสร้ างแบรนด์ , การพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ , การขนส่งสินค้ าอย่าง
รวดเร็ ว เป็ นต้ น
2.4.6 .................................
...................................................
2.4.7....................................
....................................................
2.4.8....................................
..................................................
2.5 บริ หารจัดการ
2.5.1 รวมกลุม่ บริ หารจัดการ
การผลิต ดังนี ้
1) วางแผนการผลิตให้
สอดคล้ องกับความต้ องการตลาด
ร่วมกัน
2) จัดซื ้อปั จจัยการผลิตร่วมกัน
3) ใช้ เครื่ องจักรกลการเกษตร
ร่วมกัน
4) บริหารจัดการนํ ้าร่วมกัน
5) ........................................

ระยะเวลา
ผลการดําเนินการ
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยู่ระหว่ าง
ยังไม่
กําหนดใน เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ
แผน

หมายเหตุ

-14.....................................................
6)........................................
.....................................................
7).......................................
....................................................
ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ต่ อ)
2.5.2 รวมกลุม่ บริ หารจัดการการตลาด
ดังนี ้
1) วางแผนการตลาดร่วมกัน
2) รวบรวมผลผลิตร่วมกัน
3) จําหน่ายผลผลิตร่วมกัน
2.5.3 รวมกลุม่ บริ หารจัดการองค์กร
ดังนี ้
1) ตังกลุ
้ ม่ / องค์กรเกษตรกร
2) ตังคณะกรรมการบริ
้
หารกลุม่ /
องค์กร
3) กําหนดกฎระเบียบ ข้ อบังคับของ
กลุม่ /องค์กร
4) บริหารจัดการเงินทุน
5) บริ หารจัดการผลตอบแทน
6) ทําบัญชีกลุม่ /องค์กร
7) .....................................
....................................................
8)........................................

ระยะเวลา
ผลการดําเนินการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ อยู่ระหว่ าง
หมาย
ยังไม่
ที่กาํ หนด เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ เหตุ
ในแผน

/
/
/

-15………..…………………………………….
2.5.4 .......................................
1) ส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง
2............................................
3............................................
4……………………………………..

-16ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)
คําชีแ้ จง : ให้ ทําเครื่ องหมาย ลงในช่องกิจกรรม และสามารถตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ และกรอกข้ อมูลในช่องงบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณรวม
ถ่ ายทอด ปั จจัย เครื่ องมือ/ การตลาด
อื่นๆ
หน่ วยงาน
ความรู้ การผลิต อุปกรณ์
.................... จากทุกกิจกรรมเป็ น
รายหน่ วยงาน)
3. การบูรณาการการทํางาน
3.1. หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
รวบรวมข้ อมูล
/
- สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
/
- สํานักงานเกษตรจังหวัด
/
- สํานักงานประมงจังหวัด
/
- สํานักงานปศุสตั ว์
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด
- ช่ องทางการจําหน่ าย
/
- สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
นํา้ มัน CPO
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัด
- สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ จังหวัด
- โครงการชลประทานที่ดแู ลพื ้นที่
- หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ

/
/

/

/

267,400
จัดหาแหล่ งนํา้

/

หมายเหตุ

การสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ แก่
สมาชิกในแปลง
ใหญ่

-17- หน่วยงานสังกัดกรมการข้ าวที่รับผิดชอบ
- หน่วยงานสังกัดกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบ
- หน่วยงานสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่
รับผิดชอบ
- สํานักงานจัดรู ปที่ดินจังหวัด
- อื่นๆ (ระบุ)ศูนย์ผึ ้ง การเลี ้ยงชันรงค์

/

/

/

ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

หน่ วยงาน

3. การบูรณาการการทํางาน (ต่อ)
3.2 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
1) สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
3) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ถ่ ายทอด ปั จจัย
ความรู้
การ
ผลิต

กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณ
เครื่ องมือ/ การตลาด
อื่นๆ
รวมจากทุก
อุปกรณ์
.........................
กิจกรรมเป็ นราย
หน่ วยงาน)

/
/

หมายเหตุ

-186) สํานักงานจังหวัด
7) หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดอื่นๆ
(ระบุ)..............................................................................
8) หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัดอื่นๆ
(ระบุ)........................................................................................
9) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม อื่นๆ (ระบุ)............................................................
10) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อื่นๆ
(ระบุ)........................................................................................
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แหล่ งเงินทุนใน
การสนับสนุน

/
12) อื่นๆ(ระบุ) -สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง(วิทยาเขต)
ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

หน่ วยงาน
3. การบูรณาการการทํางาน (ต่อ)
3.3 หน่วยงานภาคเอกชน

กิจกรรม
ถ่ ายทอด ปั จจัย เครื่ องมือ/ การตลาด
อื่นๆ
ความรู้ การผลิต อุปกรณ์
.........................

งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณรวม
จากทุกกิจกรรมเป็ น
รายหน่ วยงาน)

หมายเหตุ

-191) สภาหอการค้ าจังหวัด
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3) สมาคมอารักขาพืช
4) บริษัท.........................................................
5) อื่นๆ
(ระบุ).....................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3.4 องค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น NGOs) (ระบุ)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

/
/

ช่ องทางจําหน่ าย
byproduct
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ส่ วนที่ 3 ผลจากการดําเนินงาน
(ในกิจกรรมที่ยงั ไม่เกิดผลผลิตไม่ต้องเติมข้ อมูล)
ประเด็น
4. ผลจากการดําเนินงาน
4.1.1 การลดต้ นทุนการผลิต

4.1.2 การเพิ่มผลผลิต
4.1.3 การพัฒนาคุณภาพ

4.1.4 การตลาด

4.1.5 การบริ หารจัดการ

ผลลัพธ์
- ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จาก..................บาท/หน่วย
เป็ น.............................บาท/หน่วย
- ต้ นทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก..................บาท/
ฤดูกาลผลิต เป็ น ................บาท/ฤดูกาลผลิต
- ผลผลิตเพิ่มขึ ้น จาก.......................หน่วย/หน่วยการ
ผลิต เป็ น..................หน่วย/หน่วยการผลิต
( ) มีมาตรฐานการผลิต (ระบุ).......................เพิ่มขึ ้น
จาก.........................ราย เป็ น ........................ราย
( ) ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ
A เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ.........................
อื่นๆ............................. ร้ อยละ..............
( ) ปริ มาณและคุณภาพผลผลิตสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของตลาด
( ) มีแหล่งจําหน่าย/ช่องทางการจําหน่ายเพิ่มขึ ้น
จาก.........................แหล่ง เป็ น............................แหล่ง
( ) มีความมัน่ คงทางตลาด เช่น Contract Farming การ
ซื ้อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น
( ) มีระบบตรวจสอบย้ อนกลับ เช่น QR code ,บาร์ โค้ ด
เป็ นต้ น
( ) ราคาจําหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ ้น
( ) กลุม่ มีการบริ หารจัดการการผลิตร่วมกัน
( ) กลุม่ มีบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน
( ) กลุม่ มีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน

