ข้ อมูลพืน้ ฐานแปลงใหญ่
คําชี้แจง

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานแปลงใหญ่ แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทัว่ ไป 2) ข้อมูลแปลง 3)
ข้อมูลเกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสิ นค้าหลัก 5) การตลาด/รู ปแบบการจําหน่าย 6) การบริ หารจัดการ
แปลง
7) การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่ 8) การกําหนดเป้ าหมาย
หมายเหตุ สําหรับข้อมูลส่ วนนี้ให้นาํ ข้อมูลที่ได้จดั เก็บไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการ
กรอกข้อมูล ซึ่ งเป็ นข้อมูลเดียวกัน (คงที่)
ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย การเตรี ยมการ
แผนและการดําเนินงาน และการบูรณาการการทํางาน
ส่ วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริ หารจัดการ
หมายเหตุ สําหรับการกรอกข้อมูลในส่ วนที่ 2 และ 3 เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งมีการรายงาน
ความก้าวหน้า ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ งของแปลงที่เป็ นอยู่
2. ขอความร่ วมมือท่ านในการกรอกข้ อมูลตามแบบฟอร์ มทีก่ าํ หนด
3. หน่ วยของสิ นค้ า
3.1 พืช หน่วยเป็ นกิโลกรัม
3.2 ปศุสัตว์
โคเนื้ อ หน่วยเป็ น ตัว
โคนม หน่วยเป็ น กิโลกรัม
3.3 ประมง หน่วยเป็ น กิโลกรัม

-2ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ประเภทแปลงใหญ่
( ) 1. แปลงต้นแบบ 76 จังหวัด ( ) 2. แปลงทัว่ ไป
ชื่ อแปลง แปลงใหญ่ทุเรี ยนนอกฤดู ตําบลตลิ่งชัน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ทีต่ ้ งั ตําบลตลิ่งชัน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
พิกดั ที่ทาํ การกลุ่ม 61/2 หมู่ที่ 2 X 08.77182, Y 99.85412
ข้อมูล ณ วันที่ .........16.........เดือน..........มีนาคม.........พ.ศ. ...2559............
2. ข้ อมูลแปลง
2.1 ชื่อผูจ้ ดั การแปลง
ชื่อ-สกุล...นางสุ วลี จุทิ่น...............ตําแหน่ง.....เกษตรอําเภอท่าศาลา........................
หน่วยงานต้นสังกัด..กรมส่ งเสริ มการเกษตร...............................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...089 9729108.................................................
2.2 จํานวนเกษตรกรสมาชิก......119 ............ราย
2.3 ชนิดสิ นค้าหลัก....ทุเรี ยนหมอนทอง..................................................................................
2.4 พื้นที่ผลิต...1,100....ไร่ กรณี ไม้ผล พื้นที่ให้ผลผลิต...1,100..ไร่ พื้นที่ยงั ไม่ให้ผลผลิต....-...ไร่
2.5 แหล่งนํ้าในการผลิต
( ) 1. ในเขตชลประทาน…………-…………..ไร่
อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัด...........................................
( ) 2. นอกเขตชลประทาน........1,100..............ไร่ แหล่งนํ้าจากไหน
( ) 2.1 นํ้าฝน ..................................................................................................ไร่
( ) 2.2 แหล่งนํ้าธรรมชาติ...................................................................................ไร่
( ) 2.3 แหล่งอื่นๆ ...............................................................................................ไร่
( ) 1) ฝาย (ระบุชื่อฝาย).....................................พิกดั (X/Y)............................
( ) 2) บ่อบาดาล ระบุพิกดั (X/Y)..........ตามเอกสารแนบที่ต้ งั แปลง...................
( ) 3) สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้าน...........................พิกดั (X/Y)........................
( ) 4 คลองธรรมชาติ ระบุชื่อคลอง..................................................................
2.6 สภาพความเหมาะสมของพื้นที่ (zoning) กับชนิดสิ นค้าที่ผลิตอยูใ่ นปัจจุบนั
( ) 1. S1 จํานวน .......1,100.........ไร่ สมาชิก...........119..........ราย
( ) 2. S2 .จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย
( ) 3. S3 จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย
( ) 4. N จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย

-32.7 มีศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรรวมอยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลที่แปลงใหญ่
ตั้งอยูห่ รื อไม่
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร การผลิตทุเรี ยนนอกฤดู
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช
( ) 2.1 ศูนย์หลัก
( ) 2.2 ศูนย์เครื อข่าย
3. ข้ อมูลเกษตรกรสมาชิ ก (เฉพาะในพื้นที่แปลงใหญ่เท่านั้น)
3.1 การถือครองที่ดินของเกษตรกรสมาชิก
( ) 1. เช่า.......................................................ราย.............................................ไร่
( ) 2. ของตนเอง.................119.........................ราย....................1,100...........ไร่
( ) 3. เช่าและของตนเอง..................................ราย...........................................ไร่
( ) 4. อื่นๆ (ระบุ)...........................................ราย.............................................ไร่
3.2 พื้นที่มีเอกสารสิ ทธิ์ (หมายถึงเอกสารที่สามารถใช้แสดงสิ ทธิ ในการทําธุ รกรรม)
( ) 1. มี จํานวน...........119.........ราย ............. 1,100............................ไร่
( ) 2. ไม่มี จํานวน....................ราย .......................................ไร่
3.3 การทําบัญชีตน้ ทุนอาชีพ จํานวน.......... 119................ราย ไม่ทาํ จํานวน........-...........ราย
4. การผลิตสิ นค้ าหลัก
4.1 ชนิดสิ นค้า (ระบุ)....ทุเรี ยน................................................................................................
1) พันธุ์ (ระบุ) ........หมอนทอง................................จํานวน....... 1,100.......................ไร่
2) พันธุ์ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร่
3) พันธุ์ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร่
4) พันธุ์ (ระบุ) ..........................................................จํานวน........................................ไร่
4.2 จํานวนครั้งในการผลิต
( ) 1. จํานวน .......1........ครั้ง/ปี ( ) 2. กรณี อื่นๆ (ระบุ)....................................................
ลักษณะการผลิต ( ) 1. ในฤดู ( ) 2. นอกฤดู

-44.3 ช่วงเวลาผลผลิตออกสู่ ตลาด
เดือน
ปริ มาณผลผลิตรวม (หน่วย /ตัน)
มกราคม
...............................................................
กุมภาพันธ์
................................................................
มีนาคม
...............................................................
เมษายน
...............................................................
พฤษภาคม
...............................................................
มิถุนายน
...............................................................
กรกฎาคม
...............................................................
สิ งหาคม
...............................................................
กันยายน
..................40 ตัน...............................
ตุลาคม
................100 ตัน..............................
พฤศจิกายน
.............1,260 ตัน..........................
ธันวาคม
............ 1,600 ตัน ..........................
ปริ มาณผลผลิตรวม .............3,000 ตัน..........................
4.4 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย............................30,000 ….. บาท /ไร่
4.5 ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย............................100………บาท/ กิโลกรัม
4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปั จจุบนั
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ
( ) 2.1 GAP จํานวน .............................119............................................ราย
( ) 2.2 เกษตรอินทรี ย ์ จํานวน .................................................................ราย
( ) 2.3 RSPO จํานวน .............................................................................ราย
( ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................ราย
5. การตลาด/รู ปแบบการจําหน่ าย
5.1 รู ปแบบการจําหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
( ) 1. ต่างคนต่างขาย
( ) 2. การบริ หารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย) แบ่งกลุ่มย่อยจําหน่าย
( ) 3. Contract Farming
( ) 4. ประมูล
( ) 5. อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................

-55.2 ผูร้ ับซื้ อผลผลิตจากกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ (ระบุชื่อ) (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
( ) 1สหกรณ์………………………………………………..……………………………
( ) 2. โรงสี /โรงงาน........................................................................................................
( ) 3. ตลาดกลาง……………………….……………………………………………………
( ) 4. บริ ษทั / ห้าง/ ร้าน 1) เฮียน้อย-เฮียตี่ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด 2) บริ ษทั เจ๊ทิพย์
3) บริ ษทั ณรงค์ศิลป์ 4) เฮียสมบูรณ์ 5) เฮียมาโนชน์ 6) บริ ษทั โทวงศ์
( ) 5. วิสาหกิจชุมชน………………………………………………..……………………
( ) 6. พ่อค้าคนกลาง……………………………………..………………………………
( ) 7. อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................
5.3 ลักษณะการจําหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
5.3.1 การคัดเกรด ( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ....ขนาดบรรจุกล่อง 3-6 กก.,จัมโบ้ เกิน 6 กก.
5.3.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มในการจําหน่ายสิ นค้า
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
( ) 2.1 แปรรู ปเบื้องต้น
( ) 2.2 การบรรจุภณั ฑ์สาํ หรับจําหน่าย
( ) 2.3 อื่นๆ (ระบุ) ศึกษาดูงานการแปรรู ปทุเรี ยน
6. การบริหารจัดการแปลง
6.1 ทีมผูจ้ ดั การแปลง ประกอบด้วย
6.1.1 หน่วยงานราชการ จํานวน...................12.................................ราย
6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จํานวน.................5.........................ราย
6.1.3 ภาคเอกชน จํานวน..............................1...................................ราย
6.1.4 อื่นๆ (ระบุ) ................สถาบันการศึกษา ........จํานวน....3........ราย
6.2 สถานภาพการรวมกลุ่ม/องค์กรการเกษตร
( ) 1. ยังไม่ได้รวมกลุ่ม
( ) 2. รวมกลุ่มแล้ว เป็ นแบบ
( ) 2.1 สหกรณ์
( ) 2.3 วิสาหกิจชุมชน
( ) 2.2 กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคล) ( ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ) .........................................
6.3 แหล่งเครื่ องจักรกลการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
( ) 1. ของกลุ่ม
( ) 2. เช่า
( ) 3. จ้าง
( ) 4. ของเกษตรกรเอง

-67. การวิเคราะห์ สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่
(วิเคราะห์ ก่อนจัดทําแผนแปลงใหญ่ และจะต้ องระบุแนวทางแก้ไขในแผน)
ประเด็น
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
หมายเหตุ
7.1 สภาพแวดล้อม
ระบุรายละเอียดปั ญหา
ในการผลิต
..................
..................
..............................................................
..................
..การใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเกิดปัญหาดินเป็ นกรด.....
(1) คุณภาพดิน ..................
..................
..การใช้น้ าํ บาดาลในปริ มาณมากต้องเจาะลึกขึ้น
(2) คุณภาพ/ ..................
……………… ทุกปี เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ความเพียงพอของนํ้า ………….
7.2 ปั จจัยการผลิต
ระบุรายละเอียดปั ญหา
(1) พันธุ์ดี
..................
..................
..............................................................
(2) ปุ๋ ยและสาร ..................
..................
..ราคาค่อนข้างสู ง และใช้ตามร้านค้าแนะนํา
ปรับปรุ งบํารุ งดิน ..................
..................
บางชนิดไม่จาํ เป็ น สิ้ นเปลือง.........
(3) สารป้ องกัน ..................
..................
..ราคาค่อนข้างสู ง และใช้ตามร้านค้าแนะนํา
กําจัดศัตรู พืช
..................
..................
บางชนิดไม่จาํ เป็ น สิ้ นเปลือง.....
(4)เครื่ องจักรกล/ ..................... ………………. ………………………………………………………
เครื่ องมือการเกษตร ……………… …………….. …………………………………………………..
(5) เงินทุน
……………… …………….. การทําทุเรี ยนทวายใช้เงินทุนค่อนข้างสู ง
(6) แรงงาน
……………… ……………. แรงงานในพื้นที่หายาก ส่ วนใหญ่ใช้ต่างด้าว
7.3 เทคโนโลยีการผลิต
ระบุรายละเอียดปั ญหา/เทคโนโลยีที่ตอ้ งการ
7.3.1 ด้านพืช
(1) การเตรี ยมดิน/ ..................
..................
..การเตรี ยมดินต้องยกร่ องต้นทุนสู ง...
การปรับปรุ งบํารุ งดิน ..................
..................
..วัสดุปรับปรุ งดินราคาค่อนข้างสู ง
(2) การปลูก
..................
..................
..เพาะเมล็ดติดตาในแปลง..............
(3) การใช้ปุ๋ย ..................
..................
..ราคาค่อนข้างสู ง และใช้ตามร้านค้าแนะนํา
..................
..................
บางชนิดไม่จาํ เป็ น สิ้ นเปลือง..
(4) การป้ องกัน ..................
..................
..ราคาค่อนข้างสู ง และใช้ตามร้านค้าแนะนํา
กําจัดศัตรู พืช
..................
..................
บางชนิดไม่จาํ เป็ น สิ้ นเปลือง
(5) การให้น้ าํ /
..................
..................
...ใช้ระบบสปริ งเกอร์ อุปกรณ์ตน้ ทุนสู ง....
ระบบนํ้า
(6) การเก็บเกี่ยว …………… ..................
..พ่อค้าเป็ นคนเก็บเกี่ยวผลผลิต และกําหนดสัญญา
(7) วิทยาการ
……………… ……………. ..ควรมีการเพิ่มทักษะในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
หลังการเก็บเกี่ยว ..................
..................
............................................................................
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ประเด็น
7.3.2 ด้านปศุสัตว์
(1) การปรับปรุ งและพัฒนา
พันธุ์สัตว์
(2) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
(3) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ระยะ
ต่างๆ
(4) การจัดการฟาร์ ม
7.3.2 ด้านปศุสัตว์ (ต่อ)
(5) การป้ องกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว์
(6) การจัดการอาหารสัตว์
(7) การจัดการควบคุมและ
รักษาคุณภาพผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว
(8) การจัดการขนส่ งนํ้านม/
ผลผลิต
(9) การแปรรู ป/ผลิตภัณฑ์
(10) การตรวจสอบย้อนกลับ
7.3.3 ด้านประมง
(1) การเตรี ยมบ่อ/กระชัง
(2) การเพาะและอนุบาล
(3) ปริ มาณและคุณภาพนํ้า
(4) การป้ องกันและรักษา
(5) การจับผลผลิต
(6) วิทยาการหลังการจับ
ผลผลิต
(7) การแปรรู ป
(8) บรรจุภณ
ั ฑ์

ไม่ มีปัญหา

มีปัญหา

……………
….
……………
…..
……………
…..

…………
……
…………
…….
…………
…....

หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปั ญหา/เทคโนโลยีที่
ต้องการ
…………………………………………
………………
.................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

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

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

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

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

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

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

-87.4 การเพิ่มมูลค่าสิ นค้า
(1) การแปรรู ป
(2) บรรจุภณ
ั ฑ์
(3) มาตรฐานสิ นค้า

..................... ................... ......กําลังวางแผน..............................
..................... .................. ..........................................................
.................... ................... .........GAP ทุกแปลง............................

ประเด็น
ไม่ มีปัญหา
7.5 การตลาด
(1) ผลผลิตสอดคล้องกับความ .......................

ต้องการของตลาด (เช่น ปริ มาณ
คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ)

(2) ช่องทางการจําหน่าย/
ตลาดรับซื้ อ
(3) ราคาสิ นค้า
(4) การรวบรวม/จัดเก็บสินค้า
7.5 การตลาด
(5) การขนส่ งสิ นค้า
(6) การส่ งมอบสิ นค้า
7.6 การบริ หารจัดการ
(1) ความสามารถและความ
เข้มแข็ง ของคณะกรรมการกลุ่ม
(2) ความสามารถและความ
ร่ วมมือของสมาชิก

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

มีปัญหา
..................
..................
..................
..................
..................
……………

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

หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปั ญหา
...พ่อค้าคนกลางกําหนดเกรด..............
............................................................
..............................................................
...พ่อค้าคนกลางกําหนด....................
…………………………………………
…พ่อค้าคนกลางกําหนด………….
..ไม่มีจุดรวบรวบผลผลิต……….
ระบุรายละเอียดปั ญหา
…คนกลางขนส่ งเอง…….
…คนกลางขนส่ งเอง…….
ระบุรายละเอียดปั ญหา
…………………………………………
………………………………………
การกระจายตัวของสมาชิกอยูค่ รอบคลุม
ทั้งตําบลการยากแก่การติดต่อสื่ อสาร…

8. กําหนดเป้ าหมาย (ใช้ ข้อมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญ่ ทไี่ ด้ จัดทําไว้ )
8.1 ลดต้นทุนการผลิต
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี จากเดิม........30,000...................บาท/ไร่ เป็ น.....22,500.........บาท/ไร่ ลดร้อยละ 25
8.2 เพิม่ ผลผลิต
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี จากเดิม.........2,500................กก./ไร่ เป็ น....3,000.......กก./ไร่ เพิ่มร้อยละ 20

-98.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ เช่น
( ) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต
2.1.1 รับรอง GAP จํานวน............................119..........................................ราย
2.1.2 รับรองเกษตรอินทรี ย ์ จํานวน...............................................................ราย
2.1.3 รับรอง RSPO จํานวน...........................................................................ราย
2.1.4 รับรองมาตรฐานอื่นๆ (ระบุ)...................................... จํานวน...............ราย
( ) 2. ยกระดับคุณภาพผลผลิต
2.2.1 มีผลผลิตคุณภาพระดับ A เพิม่ ขึ้น ร้อยละ......100.......ต้องไม่มีทุเรี ยนอ่อน
2.2.2 อื่นๆ.................................................ร้อยละ...............................................
8.4 ตลาด
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ เช่น
( ) 1. มีแหล่งจําหน่าย/ช่องทางการจําหน่ายเพิม่ ขึ้น จาก............แหล่ง เป็ น............แหล่ง
( ) 2. มีความมัน่ คงทางตลาด ระบุ....................................................................................
(เช่น Contract Farming การซื้อขายล่วงหน้า เป็ นต้น)
( ) 3. มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบุ..... QR code กลุ่มทุเรี ยนนอกฤดูตาํ บลตลิ่งชัน
(เช่น QR code ,บาร์ โค้ด เป็ นต้น)
( ) 4. อื่นๆ ระบุ................................................................................................................
8.5 บริ หารจัดการ ( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
( ) 1. รวมกลุ่มบริ หารจัดการการผลิตร่ วมกัน เช่น วางแผนการผลิต, จัดซื้ อปั จจัย
การผลิต,ใช้เครื่ องจักรกลการเกษตร, บริ หารจัดการนํ้า เป็ นต้น
( ) 2. รวมกลุ่มบริ หารจัดการการตลาดร่ วมกัน เช่น วางแผนการตลาด, จําหน่าย
ผลผลิต เป็ นต้น
( ) 3. รวมกลุ่มบริ หารจัดการองค์กร เช่น จัดตั้งกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร, บริ หารจัดการ
เงินทุนและผลตอบแทน เป็ นต้น

-10ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่
คําชี้แจง 1. ใช้ขอ้ มูลจากแผนพัฒนาแปลงใหญ่ที่ได้จดั ทําไว้แล้ว
2. ให้เติมคําลงในช่องระยะเวลาดําเนินงานที่กาํ หนดในแผน และทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง
ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
หมายเหตุ
ประเด็น
ยังไม่
กําหนดในแผน เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ
1. เตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงสมาชิก
มีนาคม 2558
แปลง
1.2 จัดเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคม
ตุลาคม 2558
กําลังประมวลผล
ครัวเรื อนของสมาชิ กรายครัวเรื อน

1.3 จัดทําข้อมูลแผนที่ราย
แปลง

กุมภาพันธ์ 2559

2. แผนและการดําเนินงาน
2.1 ลดต้นทุนการผลิต
2.1.1 อัตราการใช้พนั ธุ์
2.1.2 ผลิตพันธุ์เพื่อใช้เอง
2.1.3 การใช้ปุ๋ยตามค่า
มกราคมวิเคราะห์ดิน
พฤษภาคม 2559
2.1.4 การใช้สาร
มีนาคม 2559
ชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรู พืช
2.1.5 ทําปุ๋ ยอินทรี ย/์
มีนาคม 2559
ชีวภาพ/จัดตั้งธนาคารปุ๋ ย
2.1.6 ลดต้นทุนค่า
พลังงานในการผลิต
2.1.7 การใช้
เครื่ องจักรกลทดแทนแรงงาน
2.1.8 จัดตั้งศูนย์บริ หาร
เมษายนศัตรู พืชชุมชน
พฤษภาคม 2559
2.1.9.กําหนดโซนจัดการแปลง/
เมษายน 2559

งบภัยแล้ง

การผลิตทุเรี ยนนอกฤดู(เหลื่อมวัน)

2.1.10 สร้างอาคารศูนย์เรี ยนรู ้

มีนาคม 2559

งบกระตุน้ เศรษฐกิจ

-11ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

ประเด็น

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่
กําหนดในแผน เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ

2. แผนและการดําเนินงาน(ต่ อ)
2.2 เพิ่มผลผลิต
2.2.1 การใช้พนั ธุ์ดี
2.2.2 การปรับปรุ งบํารุ งดิน พฤษภาคม 2559
2.2.3 การจัดการระบบนํ้า
ม.ค-เม.ย 2559
2.2.4 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เมษายน 2559
การใช้สารชักนําการออกดอก
2.2.5 การเขตกรรมที่ถูกต้อง เช่น
การเพาะกล้า การตัดแต่งกิ่ง เป็ นต้น

มกราคม 2559

2.2.6 การตัดแต่ง
มกราคม 2559
2.2.7 ควบคุมการติดดอก ก.พ.-มี.ค. 2559
ในฤดูกาล
2.2.8................................
..................................................
2.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
2.3.1 การผลิตตามมาตรฐาน เม.ย.2558(ระบุมาตรฐานที่ผลิต เช่น GAP
มี.ค.2559
อินทรี ย ์ ฯลฯ)
1) การถ่ายทอดความรู ้
เม.ย.2558
2) ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
ก.ค. 2558
3) ตรวจรับรองแปลง
พ.ย.-ธ.ค.58
4) ออกใบรับรอง
มี.ค.2559
....................................................
5)...................................

หมายเหตุ

-12ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ต่ อ)
2.3.2 ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต
1) การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่
กําหนดในแผน เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ

มิ.ย. 2559

เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ เช่น
การห่อผล , การตัดแต่งช่อผล เป็ นต้น

2) การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่เหมาะสม เช่น เครื่ องมือ/อุปกรณ์
การเก็บเกี่ยว , อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
3) การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสม เช่น การคัดเกรดผลผลิต ,
การใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะสม เป็ นต้น

4) ...................................
....................................................
5).....................................
.....................................................
6).....................................
..................................................
2.4 ตลาด
2.4.1 สํารวจความต้องการ
ของตลาดและผูบ้ ริ โภค
2.4.2 สํารวจข้อมูลภาพรวม
ของสิ นค้าที่ผลิต
2.4.3 เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด เช่น ซื้อขายออนไลน์
Contract Farming การซื้อขายล่วงหน้า
เป็ นต้น

ก.ย.-ธ.ค. 2559
ก.ย.-ธ.ค. 2559

หมายเหตุ

-13-

ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ต่ อ)
2.4.4 พัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (ระบุระบบที่ดาํ เนินการ
เช่น QR code ,บาร์โค้ด เป็ นต้น)

2.4.5 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า

เช่น การสร้างแบรนด์ , การพัฒนา
บรรจุภณั ฑ์ , การขนส่งสิ นค้าอย่าง
รวดเร็ ว เป็ นต้น

ผลการดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่
กําหนดในแผน เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.ค. 2558
พ.ค.2559

2.4.6 .................................
...................................................
2.5 บริ หารจัดการ
2.5.1 รวมกลุ่มบริ หาร
จัดการการผลิต ดังนี้
1) วางแผนการผลิตให้
เม.ย 2559
สอดคล้องกับความต้องการตลาด
ร่ วมกัน
2) จัดซื้ อปั จจัยการผลิต
ม.ค.-มี.ค. 2559
ร่ วมกัน
3) ใช้เครื่ องจักรกล
การเกษตรร่ วมกัน
4) บริ หารจัดการนํ้าร่ วมกัน
เม.ย.2559
5) ........................................
.....................................................

หมายเหตุ

QR code
กลุ่ม

-14ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

ประเด็น
2. แผนและการดําเนินงาน(ต่ อ)
2.5.2 รวมกลุ่มบริ หารจัดการการตลาด
ดังนี้
1) วางแผนการตลาดร่ วมกัน
2) รวบรวมผลผลิตร่ วมกัน
3) จําหน่ายผลผลิตร่ วมกัน
2.5.3 รวมกลุ่มบริ หารจัดการองค์กร
ดังนี้
1) ตั้งกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร
2) ตั้งคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม/องค์กร
3) กําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
กลุ่ม/องค์กร
4) บริ หารจัดการเงินทุน
5) บริ หารจัดการผลตอบแทน
6) ทําบัญชีกลุ่ม/องค์กร
7) .....................................
....................................................
8)........................................
………..…………………………………….
2.5.4 อื่นๆ
1)ส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง
2) การปลูกพืชแซม
3)............................................
4)……………………………………..

ระยะเวลา
ผลการดําเนินการ
ดําเนินงานที่ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่
หมายเหตุ
กําหนดใน เสร็จแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ
แผน

ก.ค.2559
ก.ค.2559
ก.ย.2559

ก.ค.2558
ก.ค.2558
ก.ค.2558
เม.ย.2559
ม.ค.2560
เม.ย.2559

ม.ค.2559
มี.ค.2559

-15ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)
คําชี้แจง : ให้ทาํ เครื่ องหมาย ลงในช่องกิจกรรม และสามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ และกรอกข้อมูลในช่องงบประมาณ
หน่ วยงาน

3. การบูรณาการการทํางาน
3.1. หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
- สํานักงานเกษตรจังหวัด
- สํานักงานประมงจังหวัด
- สํานักงานปศุสตั ว์
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
- สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัด
- สถานีพฒั นาที่ดินจังหวัด
- โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่
- หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ
- หน่วยงานสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบ
- สํานักงานจัดรู ปที่ดินจังหวัด
-สํานักทัพยากรนํ้าบาดาล เขต 6 ตรัง
-ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร(ผึ้ง)
-ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรี ธรรมราช
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (โครงการตามแผน
ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59)

ถ่ ายทอด
ความรู้

ปัจจัย
การผลิต

กิจกรรม
เครื่ องมือ/
การตลาด
อุปกรณ์








อื่นๆ
....................




งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณรวมจากทุก
กิจกรรมเป็ นหน่ วยงาน)

126,500











หมายเหตุ

จัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลแปลง
การทําบัญชี ครัวเรื อน





918,775




ตรวจแปลงตามระบบ GAP



แหล่งนํ้า




พัฒนาแหล่งนํ้า
จัดเก็บข้อมูล

15,000
24,000
602,850

พืชแซม
สร้างศูนย์บริ การ
ศัตรู พืชชุมชน

-16ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

หน่ วยงาน
3. การบูรณาการการทํางาน (ต่อ)
3.2 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
1) สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6) สํานักงานจังหวัด
7) หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดอื่นๆ
8) หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับจังหวัดอื่นๆ
9) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม อื่นๆ
10) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อื่นๆ
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
12) อื่นๆ(ระบุ)..............................................................

ถ่ ายทอด
ความรู้

ปัจจัย
การผลิต

กิจกรรม
เครื่ องมือ/
การตลาด
อุปกรณ์

อื่นๆ
.........................

งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณรวมเป็ น
รายหน่ วยงาน)

หมายเหตุ



1,200,000

พัฒนาแหล่งนํ้า

500,000

งบกระตุน้ เศรษฐกิจ









สิ นเชื่อ

-17ส่ วนที่ 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่ อ)

หน่ วยงาน
3. การบูรณาการการทํางาน (ต่อ)
3.3 หน่วยงานภาคเอกชน
1) สภาหอการค้าจังหวัด
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3) สมาคมอารักขาพืช
4) บริ ษทั .............................................................
5) อื่นๆ (ระบุ).....................................................
.................................................................................
. 3.4 องค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น NGOs) (ระบุ)
.................................................................................
3.5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั (ไสใหญ่)
.................................................................................
.................................................................................

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

ถ่ ายทอด
ความรู้

ปัจจัย
การผลิต

กิจกรรม
เครื่ องมือ/
การตลาด
อุปกรณ์

อื่นๆ
.........................

งบประมาณ (บาท)
(ระบุงบประมาณรวมจากทุก
กิจกรรมเป็ นรายหน่ วยงาน)






10,000
30,000

หมายเหตุ

-18ส่ วนที่ 3 ผลจากการดําเนินงาน
(ในกิจกรรมที่ยงั ไม่เกิดผลผลิตไม่ตอ้ งเติมข้อมูล)
ประเด็น
4. ผลจากการดําเนินงาน
4.1.1 การลดต้นทุนการผลิต

4.1.2 การเพิม่ ผลผลิต
4.1.3 การพัฒนาคุณภาพ

4.1.4 การตลาด

4.1.5 การบริ หารจัดการ

ผลลัพธ์
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จาก 30,000 บาท/หน่วย
เป็ น 22,500 บาท/หน่วย
- ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก..................บาท/ฤดูกาล
ผลิต เป็ น ................บาท/ฤดูกาลผลิต
- ผลผลิตเพิม่ ขึ้น จาก 2,500 หน่วย/หน่วยการผลิต
เป็ น 3,000 หน่วย/หน่วยการผลิต
() มีมาตรฐานการผลิต (ระบุ) GAP เพิม่ ขึ้น จาก 80 ราย
เป็ น 119 ราย
() ยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคุณภาพระดับ A
เพิ่มขึ้น ร้อยละ.........................
อื่นๆ............................. ร้อยละ..............
() ปริ มาณและคุณภาพผลผลิตสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
() มีแหล่งจําหน่าย/ช่องทางการจําหน่ายเพิม่ ขึ้น
จาก 36 แหล่ง เป็ น 40 แหล่ง
( ) มีความมัน่ คงทางตลาด เช่น Contract Farming การซื้ อ
ขายล่วงหน้า เป็ นต้น
() มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เช่น QR code ,บาร์ โค้ด
เป็ นต้น
() ราคาจําหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น
() กลุ่มมีการบริ หารจัดการการผลิตร่ วมกัน
() กลุ่มมีบริ หารจัดการการตลาดร่ วมกัน
() กลุ่มมีการบริ หารจัดการองค์กรร่ วมกัน

