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คู่มือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การเกษตร 
  - แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ  - 
 1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาค
เอเชีย อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภค ทั้งต่างประเทศและภายในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
ช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะกล้วยไม้ แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ยัง
ผลิตปริมาณและคุณภาพของสินค้ายังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด สืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  
เช่น เกษตรกรผู้ผลิตขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย การพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ 
ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาจากสภาพอากาศแปรปรวน ขาดความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดปัจจุบันที่ 
มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในสินค้าไม้ดอกไม้ประดับอย่างรวดเร็ว เกษตรกรขาดโอกาสในการเข้าหาช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย การรวมกลุ่มของเกษตรกรขาดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ทำให้ไม่สามารถ
ต่อรองราคา และมีการพัฒนาภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่องได ้จึงจำเป็นต้องส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิต 
การจัดการคุณภาพผลผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ของเกษตรกร การพัฒนาองค์กร
เกษตรกร และให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความหลากหลายของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 
(ไม้ดอกไม้ประดับ) ขึ้น เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ และปลอดภัย สนับสนุน
การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลก              
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง วิกฤตโรคระบาดที่รุนแรง เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง และวิถี New normal 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพดี มีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐานสู่สากล  
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสในการร่วมวางแผนการผลิต/การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
ของกลุ่ม การบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม  
 3.3 เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาเข้าสู่โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมการใช้ไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะในช่วงผลผลิตออกมาก 
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 

     ๔.๑ เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย  
     4.๒ พื้นที่ดำเนินการ 

     ดำเนินการในพ้ืนที่ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
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5. กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
     ๕.1 ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพและมีความหลากหลาย งบประมาณ 40,000 บาท 

(สี่หมื่นบาทถว้น) มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
     ๕.1.1 ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 

1) การจัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ งบประมาณ 2,000 บาท  
(สองพันบาทถว้น) วิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.1) ประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือเปิดรับสมัครสมาชิกท่ีสนใจเพ่ิมเตมิ 
1.2) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ตามเอกสารแนบ ๑ 

                      1.๓) จัดเวทีชุมชน/แลกเปลี่ยน จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม โดยการ
คัดเลือกและวิเคราะห์สินค้าที่จะผลิต ต้องมาจากความต้องการของเกษตรกรสมาชิกเป็นหลัก ชนิดพืชอาจ
เป็นพืชท้องถิ่นหรือชนิดพืชใหม่ที่เกษตรกรสนใจและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน
ได้ รวมทั้งเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเป้าหมายการพัฒนาพิจารณาจาก ๕ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน         
การผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของพืชนั้นๆ การตลาด และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ 
หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้จัดเวทีชุมชน/
แลกเปลี่ยน ผ่าน ZOOM Line call Line meeting และระบบอ่ืนๆ โดยอาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
จำนวนน้อยกระจายการถ่ายทอดไปยังจุดที่เหมาะสมในพ้ืนที่  
                       1.4) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ E-Project หลังจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรายงานเป็นรูปเล่ม และคลิปวีดีโอ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร  

๒) ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
วิธีดำเนินงาน ดังนี้ 

2.๑) การถ่ายทอดความรู้/ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร ซึ่งหัวข้อควรสอดคล้องกับข้อสรุป
จากการจัดเวทีชุนชน โดยเน้นหัวข้อด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ การลดต้นทุน การพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อถ่ายทอด ดังนี้ 

    - ไม้ดอกและไม้ประดับ สามารถเลือกหลักสูตรถ่ายทอด ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
เกษตรกร ประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้  

    (1) การวางแผนการผลิต เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด และสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง 

    (2) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด เพ่ือเพ่ิมความต้องการของตลาด
และลดความเสี่ยง 

    (3) การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมและตลาดต้องการ 
    (๔) การลดต้นทุน เช่น การผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา/         

บิวเวอเรีย/เมทาไรเซียม) 
    (๕) การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
    (6) การตัดแต่งถูกวิธีในระยะเวลาที่เหมาะสม 
    (7) การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
    (8) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับนอกฤด ู
    (9) การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การวางแผนการผลิต        

การทำบัญชีต้นทุน ฯลฯ 
    (10) อ่ืน ๆ  
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ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ถ่ายทอด
ความรู้ ผ่าน ZOOM / Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ส่วนการศึกษาดูงาน ให้ใช้การถ่ายทอดสด เพ่ือให้
เห็นสภาพพ้ืนที่จริงในการเรียนรู้/ดูงาน โดยอาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยๆ จำนวนน้อย กระจาย     
การถ่ายทอดไปยังจุดที่เหมาะสมในพ้ืนที ่

                      2.2) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ E-Project หลังจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรายงานเป็นรูปเล่ม และคลิปวีดีโอ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

๓) จุดเรียนรู้ (เทคโนโลยีการผลิต/วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) งบประมาณ 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1) กรณีกลุ่มใหม่ หรือมีการจัดทำจุดเรียนรู้ใหม่ของกลุ่มเดิม 
   องค์ประกอบของจุดเรียนรู้ ต้องมี ดังนี้ 
   - มีป้ายแสดงว่า จุดเรียนรู้ฯ ตามเอกสารแนบ ๒ 
   - ต้องมีจุดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ จุด ซึ่งอาจมีการจัดทำป้ายนิทรรศการให้ความรู้ 

เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่ม หรือผู้สนใจอ่ืนๆ สามารถมาศึกษาดูงานได้  
3.2) รูปแบบการดำเนินกิจกรรม สามารถดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ไม้ดอกและไม้ประดับ  
(๑.๑) กำหนดให้จัดทำจุดเรียนรู้ เรื่องต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับการถ่ายทอด 

เช่น พันธุ์ที่เหมาะสม การลดต้นทุน (ผสมปุ๋ยใช้เอง/การใช้สารชีวภัณฑ์) เป็นต้น จำนวน ๑ จุด โดยต้องเป็น
สถานที่ของสมาชิกกลุ่มทีมีความพร้อมในการพัฒนา และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเพ่ือขยายผลสู่แปลงสมาชิก
กลุ่มรายอ่ืน ๆ พร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได ้

(๑.๒) จังหวัด/อำเภอ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต               
หรอืสนับสนุนอย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่จะจัดทำในจุดเรียนรู้ 

(๑.๓) นัดหมายสมาชิกกลุ่มมาร่วมกันดำเนินกิจกรรมจุดเรียนรู้ที่กำหนดไว้         
ซึ่งสามารถใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกันได้ โดยดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
อาจนัดหมายเฉพาะผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็น และใช้การถ่ายทอดสดผ่านระบบะ ZOOM และระบบอ่ืนๆ เพ่ือให้
เกษตรกรเห็นการปฏิบัติที่ถูกวิธี และสามารถนำไปปฏิบัติในแปลงได้ โดยอาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยๆ 
จำนวนน้อย กระจายการถ่ายทอดไปยังจุดที่เหมาะสมในพ้ืนที่  

3.3) การเก็บข้อมูล ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
ข้อมูลต้นทุน ข้อมูลผลผลิต (ต่อไร่ รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น ติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการเสนอรายงาน ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด  

3.4) การบูรณาการการทำงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานงานกับศูนย์ส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพการเกษตรทีร่ับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ เพ่ือการรวบรวมและสนับสนุนพันธุ์ในจุดเรียนรู้ ให้ตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกร และหรือความนิยมของตลาด เพ่ือให้จุดเรียนรู้เป็นแปลงพันธุ์และกระจายพันธุ์
ให้กับเกษตรกรในโครงการต่อไป 

3.5) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ E-Project หลังจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรายงานเป็นรูปเล่ม และคลิปวีดีโอ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร  

 
 
 



46 

 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ
และมีความหลากหลาย 

            

    1.1 ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ             

         1) จัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

            

2) ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร             
3) จุดเรียนรู้ (เทคโนโลยีการผลิต/วิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยว) 
            

๗. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 7.1 จัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งบประมาณ 2,000 บาท  
(สองพันบาทถ้วน) (อำเภอเบิกจ่าย) 
 7.2 ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
(อำเภอเบิกจ่าย) 

7.3 จุดเรียนรู้  (เทคโนโลยีการผลิต/วิทยาการหลังการเก็บเกี่ ยว) งบประมาณ 30,000 บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน) (อำเภอเบิกจ่าย) 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
       เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ราย มีความรู้ความสามารถในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 

 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
       เกษตรกรสามารถผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพ่ิมขึ้น                   
มีแหล่งเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในชุมชนที่สามารถศึกษาดูงานได้ รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย
มีคุณภาพดี และสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้ 

 8.3 ตัวชี้วัด  
       - เชิงปริมาณ  
                 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นำความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดความรู้และ
ศึกษาดูงานไปพัฒนาผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

       - เชิงคุณภาพ  
             1) กลุ่มเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความสามารถในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถวางแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 
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              2) เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และมีการเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ต่อไป 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๙.1 เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 
    ๙.2 กลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  เมื่อได้รับ 

การพัฒนาครบ 2 ปี  

1๐. หน่วยงาน/ผู้รบัผดิชอบ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      ว่าที่ร.ต.ภัครชานนท์ สายแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
      โทรศัพท ์090 928 8282 
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แบบเก็บข้อมลูผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ดอกไม้ประดับ) ปี 2565 

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพและมีความหลากหลาย 
จงัหวัด............................................ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ-สกุล ........................................................ เบอรโ์ทรศัพท์ ............................................................................ 
 ที่อยู่ ................................................................................................................. . .................................................  
 เป็นสมาชิก )กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์..................................................................(....................................  
 กรณีเป็นสมาชิกวสิาหกิจชุมชน โปรดระบุเลขทะเบยีน .............................................................................. ... .... 
 พิกัดแปลง Zone :...........P, x =.................................................y =................................................................ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการผลิต   

ชนิดพืช1) พันธุ์พืช 
พื้นที่ปลูก ช่วงเดือนที่ปลูก 

ไร ่ งาน ตารางวา  
1.      
2.      
3.      
หมายเหตุ : 1)  ชนิดของไม้ดอกไมป้ระดับใหร้ายงานตามจำนวนท่ีปลูก ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 3 ชนิดก็ได้ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการตลาด  
1. ลักษณะการขาย    ดอกสด  ต้น   ใบ  อื่นๆ................ 
2. แบบคำนวณข้อมูลต้นทุนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ2) 
 2.1 ผลผลิตสดที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ .......................... ต้น/ดอก/กิโลกรัม  ต่อไร ่
 2.2 ข้อมูลต้นทุนการผลิต  

ลำดับ รายการ 
ค่าใช้จ่ายกอ่นการอบรม 

)บาท(   
ค่าใช้จ่ายหลังการอบรม 

)บาท(  

1 ค่าใช้จ่าย  
 

2 ค่าแรงงาน  
 

3 ค่าเตรียมดิน   
 

    - ค่าปลกู รวมค่าเตรียมพันธุ์   
 

    - ค่าดูแลรักษา  
 

    - ค่าเก็บเกีย่ว และรวบรวบ   
 

4 ค่าวัสดุ   

  - ค่าพันธุ์    

  - ค่าปุย๋เคมี สูตร /...................อัตราที่ใช้ ...................    

  - ค่าปุย๋คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชวีภาพ )โปรดระบุ (    

  - ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวชัพืช    

  - ค่าสารชีวภัณฑ์ ระบุ ................................. ..........    

 

 - ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น นำ้มันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม อุปกรณ์ อื่นๆ 
(ระบุ).................................................. 
  

 

5 ค่าเช่าที่ดิน   

เอกสารแนบ ๑ 

(แบบ กสด .1) 
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หมายเหตุ  2)  คิดเป็นค่าเฉลีย่และรวมเป็นเงินสด ข้อมูลทีจ่ดัเก็บเป็นเพียงการประมาณการ เพื่อใช้ในการอ้างอิง 

3. ราคาขายผลผลิต ณ แปลงเกษตรกร  

ปี 
ราคา/หน่วย )บาท(  (ตามข้อ 2.1)  

ม
.ค .
 

ก
.พ.
 

มี
.ค .
 

เม
.ย .
 

พ
.ค.
 

มิ
.ย .
 

ก
.ค.
 

ส
.ค .
 

ก
.ย.
 

ต
.ค .
 

พ
.ย.
 

ธ
.ค.
 

เฉ
ลี่ย

 

2562              
2563              
2564              

4 ข้อมูลแหล่งรับซ้ือผลผลิต /รับซ้ือผู้ )ตลาด (ระบุ  
 4.1 จำหน่ายในพ้ืนท่ี  คิดเป็น   เปอร์เซ็นต ์
  ได้แก ่ ขายให้พ่อค้าคนกลาง /จดุรับซือ้ในพ้ืนท่ี  ช่ือ................................................ ........................  
    ขายตลาดท้องถิ่น /ชุมชน    ขายในงานแสดงสินค้าในพ้ืนท่ี )หวัดจัง/อำเภอ(  
    ขายให้ผู้ประกอบการ ช่ือ ............................. ...................................................  
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท…………………………………………….............. 
    อื่นๆ )ระบุ............................. (..........................  
 4.2 จำหน่ายนอกพื้นที่  คิดเป็น   เปอร์เซ็นต์  
  ได้แก   ขายให้พ่อค้าคนกลางท่ีตลาดกลาง ช่ือ  ......................................... ขายตลาดออนไลน ์
    ขายให้ผู้ประกอบการ ช่ือ ..................................................................... ...........  
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท…………………………………………………………….  
    ขายในงานแสดงสินค้านอกพ้ืนท่ี    อื่นๆ ....................................................... (ระบุ)   

4.3 ต่างประเทศ   คิดเป็น   เปอร์เซ็นต ์

  ได้แก่  ขายให้ผู้ประกอบการ ช่ือ ..................................................................... ...........  
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ช่ือ ........................................................   
    ขายตลาดออนไลน ์     อื่นๆ )ระบุ................. (......................................................  
           ลงช่ือ ...................................................เจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ  

                                            (..................................................) 
         ตำแหน่ง ...................................... ................................ ............ 
         หมายเลขโทรศัพท์ ............................ ..................... ................. 
         วันท่ีรายงาน.................................. ......................................... 

หมายเหตุ   ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: agriman52@doae.go.th 
 ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2565 
 

ที่ รายการ ค่าใช้จ่ายกอ่นการอบรม (บาท)  ค่าใช้จ่ายหลังการอบรม )บาท(  

6 ค่าเส่ือมอุปกรณ์   

7 ต้นทุนรวมของเกษตรกร    

8 ราคาที่คาดว่าจะขายได้ )บาท /กก(    

9 รายได้รวมจากการขายผลผลิต   
 

10 กำไร / ขาดทุน   
 

mailto:agriman52@doae.go.th
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ตัวอย่าง การจัดทำป้ายจุดเรียนรู้ กิจกรรมที่ ๕.๑.๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ ๒  

 

จุดเรียนรู้                   ชื่อเรื่อง                          . 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

แปลงกลุ่ม                   ชื่อชนิดพืช                          . 

หมู่ที่..........................ตำบล..................... อำเภอ...................... จังหวัด........................ 

กรมสง่เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


