ขั้นตอนที่ 1

รหัสแปลง..................
(ออกโดยระบบ)

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ชุดที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานรายแปลง (ภาพรวมแปลงใหญ)
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ประเภทแปลงใหญ
 1. แปลงใหญตนแบบ
 2. แปลงใหญทั่วไป 
 2.1 แปลงป 2559  2.2 แปลงป 2560
 2.3 แปลงเตรียมความพรอม
 3. แปลงใหญเกษตรสมัยใหม  3.1 แปลงป 2559  3.2 แปลงป 2560
1.2 ชนิดสินคา  ดานพืช
 ดานปศุสัตว
 ดานประมง
ชื่อสินคา
ขาว
2. ขอมูลแปลง
2.1 ชื่อแปลง สินคา
ขาว
ที่ตั้ง ตําบล หัวเวียง-บานกระทุม-บานโพธิ์ อําเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

พิกัด (ที่ทําการกลุม) โซน 47 48 คา X 651083
คา Y1589731
2.2 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) มี ศพก. ในพื้นที่ตําบล
ที่แปลงใหญตงั้ อยูหรือไม
 1. ไมมี
 2. มี สินคาหลักของ ศพก.
ขาว

 ศูนยหลัก
 ศูนยเครือขาย
2.3 ชื่อผูจัดการแปลง
ชื่อ-สกุล นายสุรสีห เรือนทอง
ตําแหนงเกษตรอําเภอเสนา
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 081-2746401
2.4 ทีมผูจัดการแปลง ประกอบดวย
1. หนวยงานราชการ
จํานวน
1
ราย
2. เกษตรกรสมาชิกแปลง
จํานวน
115
ราย
3. ภาคเอกชน
จํานวน
ราย
4. อื่น ๆ (ระบุ)
จํานวน
ราย
2.5 รูปแบบการรวมกลุม
 1. สหกรณ

 3. วิสาหกิจชุมชน
 2. กลุมเกษตรกร (นิติบุคล)
 4. อื่น ๆ
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3. การวิเคราะหหวงโซอุปทาน (SUPPLY CHAIN) ของสินคาเกษตรแปลงใหญ
3.1 . ผลการวิเคราะหสภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ
(วิเคราะหกอนจัดทําแผนแปลงใหญ และจะตองระบุแนวทางแกไขในแผน)
ประเด็น
3.1 สภาพแวดลอมในการผลิต
(1) คุณภาพดิน
(2) คุณภาพ/ความเพียงพอของน้ํา
(3) อื่นๆ (ระบุ).......................
3.2 ปจจัยการผลิต
(1) พันธุดี
(2) ปุยและสารปรับปรุงบํารุงดิน
(3) สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
(4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือ
การเกษตร
(5) เงินทุน
(6) แรงงาน
3.3 เทคโนโลยีการผลิต
3.3.1 ดานพืช
(1) การเตรียมดิน/การปรับปรุง
บํารุงดิน
(2) การปลูก
(3) การใชปุย
(4) การปองกันกําจัดศัตรูพืช
(5) การใหน้ํา/ระบบน้ํา
(6) การเก็บเกี่ยว
(7) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3.3.2 ดานปศุสัตว
(1) การปรับปรุงและพัฒนา
พันธุสัตว
(2) การใชเทคโนโลยีชีวภาพ

ไมมีปญหา

มีปญหา

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

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

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

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

หมายเหตุ
ระบุรายละเอียดปญหา
- ดินขาดความอุดมสมบูรณ
-ปริมาณน้ําไมเพียงพอกับความ
ตองการในบางฤดูกาลผลิตและเกิด
อุทกภัยทําใหผลผลิตเกิดความเสียหาย
ระบุรายละเอียดปญหา
- เกษตรกรไมมแี ปลงผลิตเมล็ดพันธุ
- ปจจัยการผลิตมีราคาแพงสงผลให
ตนทุนการผลิตมีราคาสูง

.................. ...........
........... ………………
ระบุรายละเอียดปญหา/เทคโนโลยีที่
ตองการ
........... ............... - การใชปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพชื
มากเกินความเหมาะสมทําใหตนทุน
เพิ่ม
........... ...............
.................. ........... - ไมมีลานตากผลผลิต
.................. ...........
........... ...............
........... ...............
.................. ...........
ระบุรายละเอียดปญหา/เทคโนโลยีที่
………………… ……………… ตองการ
…………………………………………………………
.................. ……………… ..........................................................
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(3) การจัดการเลีย้ งดูสัตวระยะ
ตางๆ
3.3.2 ดานปศุสัตว (ตอ)
(4) การจัดการฟารม
(5) การปองกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว
(6) การจัดการอาหารสัตว
(7) การจัดการควบคุมและ
รักษาคุณภาพผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว
(8) การจัดการขนสงน้ํานม/
ผลผลิต
(9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ
(10) การตรวจสอบยอนกลับ
3.3.3 ดานประมง
(1) การเตรียมบอ/กระชัง
(2) การเพาะและอนุบาล
(3) ปริมาณและคุณภาพน้ํา
(4) การปองกันและรักษา
(5) การจับผลผลิต
(6) วิทยาการหลังการจับ
ผลผลิต
(7) การแปรรูป
(8) บรรจุภัณฑ
3.4 การเพิ่มมูลคาสินคา
(1) การแปรรูป
(2) บรรจุภัณฑ
(3) มาตรฐานสินคา

ไมมีปญหา มีปญหา
หมายเหตุ
.................. ……………... ..........................................................
..........................................................
..........................................................
.................. ……………… ..........................................................
.................. ……………… ..........................................................
..........................................................
.................. ……………… ..........................................................
……………….. ……………… ..........................................................
..........................................................
..........................................................
……………….. ………………
……………….. ………………
……………….. ………………
.………………
…..……………
…………………
…………………
…………………
…………………

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

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

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

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

3.5 การตลาด
(1) ผลผลิตสอดคลองกับความ .................. ...........
ตองการของตลาด (เชน ปริมาณ
คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ)
(2) ชองทางการจําหนาย/ตลาด ........... ...............

ระบุรายละเอียดปญหา
- ผลผลิตมากเกินกับความตองการ
ของทองตลาด
- ราคาผลผลิตตกต่ํา
- เกษตรกรไมมอี ํานาจตอรองราคา
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รับซือ้
(3) ราคาสินคา
3.5 การตลาด (ตอ)
(4) การรวบรวม/จัดเก็บสินคา
(5) การขนสงสินคา
(6) การสงมอบสินคา
3.6 การบริหารจัดการ
(1) ความสามารถและความ
เขมแข็ง ของคณะกรรมการกลุม
(2) ความสามารถและความรวมมือ
ของสมาชิก

ไมมีปญหา

มีปญหา

หมายเหตุ
กับผูร ับซือ้ ได

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

ระบุรายละเอียดปญหา
……………… ……………………………………………………………
……………… ……………………………………………………………
……………… ……………………………………………………………
ระบุรายละเอียดปญหา
……………… ……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………….. …………………………………………………………
……………………………………………………………

4. กําหนดเปาหมาย (ใชขอมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญท่ไี ดจัดทําไว)
4.1 ลดตนทุนการผลิต
 1. ไมมี
 2. มี จากเดิม
4034
บาท/หนวย
เปน
3884
บาท/หนวย
4.2 เพิ่มผลผลิต
 1. ไมมี
 2. มี จากเดิม
750 กก./ไร
หนวย/หนวยการผลิต
เปน
950 กก./ไร
หนวย/หนวยการผลิต
(เชน กก./ไร , กก./ตัว , ลิตร/ตัว เปนตน)
4.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต
มาตรฐานการผลิต
 1. ไมมี
 2. มี ระบุ

จํานวน
20
 GAP
 เกษตรอินทรีย
จํานวน
 RSPO
จํานวน
 อื่น ๆ (ระบุ)
จํานวน
คุณภาพผลผลิต

ราย
ราย
ราย
ราย

-5ขายตามคุณภาพ (เกรด) เพิ่มขึน้ รอยละ

50

4.4 ตลาด
 1. ไมมี
 2. มี ระบุ เชน

 1. มีแหลงจําหนาย/ชองทางการจําหนายเพิ่มขึน้ จาก 1 แหลง เปน 2-3 แหลง
 2. มีความมั่นคงทางตลาด เชน
 Contract Farming จาก
ราย เปน
ราย
 การซื้อขายลวงหนา จาก
ราย เปน
ราย
 3. มีระบบตรวจสอบยอนกลับ
 QR code
 บารโคด
 RFID
 อื่นๆ ...ระบุ
4.5 บริหารจัดการ 1. ไมมี  2. มี (ระบุ) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

 1. รวมกลุมบริหารจัดการการผลิตรวมกัน เชน วางแผนการผลิต จัดซื้อปจจัยการผลิต
ใชเครื่องจักรกลการเกษตร บริหารจัดการน้ํา เปนตน
 2. รวมกลุมบริหารจัดการการตลาดรวมกัน เชน วางแผนการตลาด จําหนายผลผลิต

เปนตน
 3. รวมกลุมบริหารจัดการองคกร เชน จัดตั้งกลุม /องคกรเกษตรกร บริหารจัดการ
เงินทุนและผลตอบแทน เปนตน
5. การบูรณาการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ
คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองกิจกรรม และสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และ
กรอกขอมูลในชองงบประมาณ
งบประมาณแตละกิจกรรม
โครงสราง
ถายทอด ปจจัยการ เครื่องมือ/
การตลาด
หนวยงาน /
พืน้ ฐาน /ระบบ ความรู
ผลิต
อุปกรณ
กิจกรรม
ชลประทาน
5.1 หนวยงานภาครัฐภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด
2) สํานักงานเกษตรจังหวัด




3) สํานักงานประมงจังหวัด
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หนวยงาน /
กิจกรรม
4) สํานักงานปศุสัตว
5) สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด
6) สํานักงานสหกรณจังหวัด
7) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
จังหวัด
8)สถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัด
9)โครงการชลประทานที่ดูแล
พืน้ ที่
10)หนวยงานสังกัดกรมวิชาการ
เกษตรที่รับผิดชอบ
11)หนวยงานสังกัดกรมการขาวที่
รับผิดชอบ
12) หนวยงานสังกัดกรมหมอน
ไหมที่รับผิดชอบ
13)หนวยงานสังกัดสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบ
14)สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
15) อื่น ๆ (ระบุ).........................
5.2 หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ
1) สํานักงานพาณิชยจังหวัด
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6) สํานักงานจังหวัด
7) หนวยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
อื่น ๆ (ระบุ)..................................

โครงสราง
พืน้ ฐาน /ระบบ
ชลประทาน

งบประมาณแตละกิจกรรม
ถายทอด ปจจัยการ เครื่องมือ/
ความรู
ผลิต
อุปกรณ










การตลาด
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หนวยงาน /
กิจกรรม
8) หนวยงานสังกัดกระทรวง
กลาโหมระดับจังหวัดอื่น ๆ
(ระบุ)...........................................
9) หนวยงานสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อื่น ๆ (ระบุ)..............
10) หนวยงานสังกัดกระทรวง
พลังงาน อื่นๆ (ระบุ).....................
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
12) อื่นๆ(ระบุ)...........................
5.3 หนวยงานภาคเอกชน
1) สภาหอการคาจังหวัด
2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3) สมาคมอารักขาพืช
4) บริษัท...................................
5) อื่น ๆ (ระบุ)............................
3.4 องคกรพัฒนาเอกชน
(เชน NGOs)
(ระบุ).....................................
(ระบุ).....................................

โครงสราง
พืน้ ฐาน /ระบบ
ชลประทาน

งบประมาณแตละกิจกรรม
ถายทอด ปจจัยการ เครื่องมือ/
ความรู
ผลิต
อุปกรณ



การตลาด

