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คํานํา 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดแผนขับเคล่ือนโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) ระยะ 20 ป (2560-2579) เปาหมาย 6 ลานไร โดยการปรับเปล่ียนกิจกรรมการ
ผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสม และไดผลตอบแทนที่ดีกวา ดวยการคิดวิเคราะห
กระบวนการผลิตทั้งระบบ โดยการใชการตลาดนําการผลิต ใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมอยางเหมาะสม  
เพื่อลดตนทุนและผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิต  
การแปรรูป การจําหนาย ตลอดหวงโซอุปทาน  

 ปงบประมาณ 2560 กรมสงเสริมสหกรณไดรับเปาหมายการปรับเปล่ียนพื้นที่ จํานวน 
11,500 ไร และแผนการปรับเปล่ียนอีกจํานวน 10,000 ไร ในปงบประมาณ 2561 โดยจะดําเนินการ 
ในพื้นที่นิคมสหกรณ จําวน 49 นิคมสหกรณ 29 จังหวัด สถาบันเกษตรกรจํานวน 67 สถาบัน 
จํานวนสมาชิก 2,500 ราย ซ่ึงการปรับเปล่ียนอาชีพเดิม (สินคาเดิม) เปนการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ปศุสัตว 
ประมง (สินคาใหม) สามารถสรางรายไดแกเกษตรกรอยางม่ันคง และยั่งยืน รวมถึงสรางมาตราฐาน 
ใหสินคาเกษตร 

 แนวทางการปฏิบัติงานเลมนี้ เปนแนวทางการดําเนินโครงการที่สามารถปรับงานตามภารกิจ 
ของกรมสงเสริมสหกรณ เปนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตการบูรณาการรวม 
ของหนวยงานในพื้นที่ การคิดวิเคราะหชนิดสินคา การมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน และแผนปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน การดําเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม ในการขับเคล่ือนโครงการ ควรมี
การบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ ในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
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คํานิยาม 
1. เกษตรกรสมาชิก หมายถึง  เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณหรือกลุมเกษตรกร 
2. การปรับเปล่ียน / สงเสริมอาชีพที่เหมาะสมในเขตนิคมสหกรณ หมายถึง อาชีพที่มีความม่ันคง(หลัก) 

หรืออาชีพรองหรือาชีพตามแนวทางเกษตรอินทรียที่สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอครัวเรือนตอป 
 

โครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายปรับเปล่ียนพื้นที่ผลิตสินคาเกษตรที่ไมเหมาะสม  

เปนสินคาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

เปนเครื่องมือในการดําเนินโครงการ ภายใตแนวคิด คือ การวางแผนการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ

ขอมูลทางกายภาพของพื้นที่ และเปนสินคาที่ตลาดตองการ โดยการรวมกลุมใหสมาชิกมีสวนรวมทุกขั้นตอน

การผลิต โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเหมาะสม เพื่อลดตนทุนการผลิต สรางมาตรฐานสินคา  

เพื่อการแขงขัน การเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การแปรรูป การตลาด ตลอดหวงโซอุปทาน  

1. วัตถุประสงค 
 1. ปรับเปล่ียนพื้นที่ทางการเกษตรใหเหมาะสมตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 2. เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวคุณภาพ  การทําประมง การปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ ใหไดมาตราฐาน
สินคาเกษตร 
2. เปาหมาย 
 ปรับเปล่ียนพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่การทําปศุสัตว การทําประมง การปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ ใหได
มาตราฐาน เชน GAP , เกษตรอินทรีย ในอนาคต จํานวน 2,500 ราย ในพื้นที่ 49 นิคมสหกรณ 

3. วิธีการและข้ันตอน 
1.  นิคมสหกรณและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่รวมกันคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกหรือบุตร หลาน 

เขารวมโครงการ 
2.  บันทึกขอมูลเกษตรกรตามแบบฟอรม 
3.  สรางการรับรู และกําหนดแผนงาน และแผนการปรับเปล่ียนสินคาเดิมเปนสินคาใหม  

โดยเนนที่พื้นที่ปลูกขาว พื้นที่ไมเหมาะสม โดยการปรับเปล่ียนใหเปนสินคาใหม ทั้งการปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ 
เชน ปลูกหญาเล้ียงสัตว หรือทําการปรับเปล่ียนสินคาเปนการทําประมง (เล้ียงปลานิล ปลาดุก กุง หอย ปู) 
หรือทําการปรับเปล่ียนสินคาเปนการทําปศุสัตว (เล้ียงวัว ไก สุกร แพะ ) เปนตน  

3.1 รวมกับสหกรณในพื้นที่และสมาชิกหนวยการผลิต วิเคราะหสินคาเดิม เชน ผลผลิต 
การตลาด รายได ปญหา เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบกับสินคาใหมหลังเสร็จส้ินโครงการ 

3.2 รวมกับสหกรณในพื้นที่และสมาชิกหนวยการผลิต วิเคราะหสินคาใหม (พืชอาหารสัตว  
การทําปศุสัตว การทําประมง การปลูกพืช) เชน การผลิต การตลาด การนําไปใชประโยชน รายได ปญหาที่
อาจเกิดขึ้น ฯลฯ กําหนดเปนแผนงาน และแผนปฏิบัติงาน 

4. จัดอบรมตามโครงการ หลักสูตร การปรับเปล่ียนอาชีพให เหมาะสมกับพื้นที่ตาม  
Agri – Map ในเขตนิคมสหกรณ หรือหลักสูตรที่เหมาะสมกับการปรับเปล่ียนการผลิตทางการเกษตรให
เหมาะสมและไดมาตราฐานสินคาเกษตร 
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5. จายเงินอุดหนุนรายละ 2000 บาท ผานสหกรณหรือกลุมเกษตรกร 
6. ดําเนินการตามแผนปฏิบัตงิาน 
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
8. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดําเนินงาน 

 

4. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1. หนวยงานขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ COO ; Chief of Operation 

(สนับสนุนการดําเนินการในพื้นที่) 
2. นิคมสหกรณในพื้นที่ 
3. สหกรณหรือกลุมเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ 
4. สํานักสหกรณจังหวัด 
5. กลุมจัดที่ดินนิคมสหรกรณ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 

 

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 1. นิคมสหกรณ สรุปลรายงานความกาวหนาถึงสหกรณจังหวัด สหกรณจังหวัดรายงาน
ความกาวหนาใหคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาของเกษตรกร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation) และกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ เปนประจําทุกเดือน 
ผานทางหนังสือและทาง E-mail : cpd.nikomkaset@gmail.com ภายในวันที่ 25 ของเดือนที่รายงาน 
 2. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณสรุปรายงานความกาวหนา เพื่อรายงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนประจําทกุเดือน 

6. การติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดําเนินงาน 
 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ โดยกลุมจัดที่ดินนิคมสหกรณ กํากับ ติดตาม ประเมิน 
และสรุปผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามเปาประสงคของโครงการ 

7. เปาประสงคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
1. ปรับเปล่ียนพื้นที่ไมเหมาะสม มาดําเนินกิจกรรมที่มีความเหมาะสม และรายไดมากกวา  

โดยไมมีปญหาเรื่องการตลาด 
2. ลดตนทุนการผลิตกิจกรรมที่ปรับเปล่ียน พัฒนาสินคาใหไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

แขงขัน 
3. ทํางานแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญ

และการแกไขปญหาของเกษตรกรระดับจังหวัด Chief of Operation (สนับสนุนการดําเนินการในพื้นที่) 
4. สรางรายไดอยางม่ันคง ยั่งยืน โดยยึดหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการ

ดําเนินงาน 
5. สรางมาตราฐานสินคาเกษตรใหสามารถเปนที่ยอมรับหรือผานการรับรองมาตราฐานสินคา

เกษตร เชน GAP หรือเกษตรอินทรียในอนาคต 
 
 
 
 

mailto:cpd.nikomkaset@gmail.com%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
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8. คุณสมบัติเกษตรกรสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ 
1. เปนสมาชิกสหกรณหรือกลุมเกษตรกร 
2. มีพื้นที่เหมาะแกการเกษตร นั้น ๆ 
3. ผานการคัดเลือกจากนิคมสหกรณและสหกรณหรือกลุมเกษตรกร (มีมติที่ประชุมรองรับ) 
4. ผูเขารวมโครงการตองยินดีปฏิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไข ของโครงการฯ 

 

 
แนวทางเงินอดุหนุนโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ ป 2561 

การสนับสนุนเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณท่ีเขารวมโครงการ 
เพื่อนําไปสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by 

Agri-Map) ในพืนที่นิคมสหกรณ 

หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุน  
1. เปนเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการและผานการอบรมแลว  
2. เงินอุดหนุนใหใชเพื่อกิจกรรมตามแนวทางการโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning 

by Agri-Map) ในพืนที่นิคมสหกรณ 
3. สหกรณนิคมและนิคมสหกรณ ติดตามตรวจสอบการใชเงินอุดหนุนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
การเบิกจายเงินอุดหนุน 
- กรมสงเสริมสหกรณโอนเงินงบประมาณใหสํานักงานสหกรณจังหวัด เพื่อเบิกจายใหสหกรณ

นําไปใชจายตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
- สํานักงานสหกรณจังหวัด แจงสหกรณที่ไดรับการคัดเลือกเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับการ

อุดหนุนเปนการเฉพาะ (ชื่อบัญชีโครงการเงินอุดหนุนเกษตรกรผูเขารวมโครงการของภาครัฐ หรือชื่อบัญชี
ตามรายชื่อโครงการ) 

- สหกรณแจงขอเบิกเงินอุดหนุนพรอมสงรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการที่มีมติรับเงิน
อุดหนุนและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด และสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารใหกับ
สํานักงานสหกรณจังหวัด /นิคมสหกรณ 

- สํานักงานสหกรณจังหวัด/นิคมสหกรณ ทําบันทึกขอตกลงการใชเงินอุดหนุนกับสหกรณ และทํา
การเบิกจายเงินอุดหนุนเขาบัญชีของสหกรณ 

- สหกรณที่ไดรับเงินอุดหนุนแลวจะตองสงหลักฐานการรับเงินใหกับสํานักงานสหกรณจังหวัด 

การติดตามการใชเงินอุดหนุน 
- ดําเนินการตามติดตามการใชเงินอุดหนุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตามหลักเกณฑเงื่อนไข                   

ที่กําหนด 

- รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน พรอมรายละเอียดกิจกรรมที่ทําใหกรมสงเสริมสหกรณทราบ 
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(ตัวอยาง) 

บันทึกขอตกลงการใชเงนิอุดหนนุ 
โครงการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ  

ปงบประมาณ พ.ศ. .....2561............... 
  

 บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้น เม่ือวันที่........................................ณ........................................................ 
โดย....................................................................................ตําแหนง สหกรณจังหวัด.......................................... 
ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “สหกรณจังหวัด” ฝายหนึ่ง กับ สหกรณ/กลุมเกษตรกร...................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.......................................................................................................................................................... 
โดย...........................................................................................ตาํแหนง............................................................ 
ผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “สหกรณ/กลุมเกษตรกร” อีกฝายหนึ่ง 

 ทั้งสองฝายไดตกลงทําบันทึกขอตกลงการใชเงินอุดหนุนจากโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่นิคมสหกรณ ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ไวดังนี ้
 เงินอุดหนุนที่สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับจากสํานักงานสหกรณจังหวัด.............................................. 
จํานวนเงิน ..............................................บาท เปนเงินงบประมาณรายจายประจําป เบิกจายในลักษณะเงิน
อุดหนุนจายขาด โดยมีเงื่อนไขการใชจาย เพื่อสนับสนุนใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรจายใหเกษตรกรที่เขารวม
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่นิคมสหกรณ นําไปใชในการดําเนิน
กิจกรรม ตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่นิคมสหกรณ 

กรณีสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ที่ไดรับจัดสรรเงินดังกลาวไดหยุดดําเนิน
กิจกรรมหรือเลิกไป วัตถุประสงคที่จายเพื่อการนั้นยอมหมดไป หากเงินอุดหนุนจายขาดคงเหลืออยู สหกรณ/
กลุมเกษตรกร ไมสามารถนําเงินไปใชเพือ่การอ่ืน จะตองนําสงคืนกรมสงเสริมสหกรณเพื่อนําสงคลังเปนเงิน
รายไดแผนดินเทานั้น 

หากสหกรณ/กลุมเกษตรกรไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาว สหกรณ/กลุมเกษตรกรยินยอมที่
จะชดใชเงินจํานวนดังกลาวคืน โดยไมมีเงื่อนไขแตประการใด 

บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้นเปน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจ
ขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ซ่ึงตาง
ฝายตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร          สหกรณจังหวัด 

ลงชื่อ..................................................ผูรับมอบอํานาจ       ลงชื่อ.......................................................... 

  (..............................................................)                            (..............................................................) 

ตําแหนง.......................................................    ตําแหนง.................................................... 

ลงชื่อ..................................................พยาน           ลงชื่อ.................................................พยาน 

(..............................................................)                                (..............................................................) 
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ตัวอยาง 

ข้ันตอนการขอเบกิเงนิอุดหนนุ  รายละ 2,000  บาท 

เพ่ือจัดหาปจจัยการผลิต/ปรับปรุงแปลงผลิตของเกษตรกร ตามโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) ในพ้ืนท่ีนคิมสหกรณ ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

 
ข้ันตอนท่ี 1  
  

นําเรื่องโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่นิคมสหกรณ 
เสนอตอที่ประชุมและคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณในเขตนิคมฯ  ที่มีสมาชิกเขารวมโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 2 

   การเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตปรับปรุงพื้นแปลงของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ  
สหกรณที่มีเกษตรกรสมาชิกเขารวมโครงการฯ และไดรับการคัดเลือกใหไดรับเงินอุดหนุน ทําเรื่องขอเบิกเงิน
จากสํานักงานสหกรณจังหวัด  โดยมีหลักฐานการขอเบิกเงิน  ดังนี้ 

2.1 มีหนังสือจากสหกรณ  ขอเบิกเงินจากสํานักงานสหกรณจังหวัดใหสมาชิกสหกรณ 
2.2 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
2.3 บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ผานการฝกอบรมที่นิคมสหกรณรับรอง 
2.4 กอนจายเงินใหมีรายละเอียดกิจกรรมเก่ียวกับการใชเงินสนับสนุนของเกษตรกรสมาชิก 

(รายละเอียด 2,000.-บาท) 

ข้ันตอนท่ี 3  การปฏิบัติทางบัญชี 
3.1 เม่ือสหกรณรับเงินจากสํานักงานสหกรณจังหวัดแลว ใหออกใบเสร็จรับเงิน จํานวน 1 ฉบับ                 

(เดบิต  บัญชีเงินสด หรือฝากธนาคาร........เครดิต  บัญชีเงินอุดหนุนโครงการ..................) 
3.2 เม่ือจายเงินใหกับสมาชิกใหจัดทําใบสําคัญ คือ  ใบเบิกเงินของสมาชิกแตละรายลงชื่อรับเงิน              

(เดบิต  บัญชีเงินอุดหนุนโครงการ.........  เครดิต บัญชีเงินสด  หรือเงินฝากธนาคาร...........)    

ข้ันตอนท่ี 4  ขั้นตอนการตรวจสอบการใชเงินอุดหนุน 
4.1 ภาพถายกอนทํากิจกรรม 
4.2 ภาพถายหลังทํากิจกรรม 
4.3 จัดทําแฟมรายตัว 
4.4 สมุดบันทึก รายรับ รายจายของสมาชิกแตละราย 
4.5 ติดตามประเมินผล 

 
------------------------- 
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แบบบันทึกขอมูลเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับเปล่ียนการผลิตสินคาในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  
ภายใตโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

ปงบประมาณ 2561 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 ช่ือ........................................................................................ 
   เลขที่บัตรประชาชน........................................................... 

   ที่อยู(ปจจุบัน)  หมูที่.............. ช่ือบาน......................................   ตําบล................................. 

   อําเภอ...........................................จังหวัด........................................ 

 1.2 ที่ตั้งแปลง  (โปรดระบุพิกัด UTM หากไมทราบใหระบุพิกัด Latitude, Longtitude แทน) 

     พิกัด  UTM  Zone  (   ) 47    (   ) 48   N.......................  E…………………….  

     พิกัด  WGR   Latitude : ................... Longtitude …................... 

   พื้นที.่..........................ไร   

ประเภทหนังสือสําคัญที่ดิน          โฉนด      น.ส.3   น.ส.3 ก. ส.ค.1   
                                   ส.ท.ก.      สปก.4-01 กลุมแปลง…………….ระวาง……………………. 

                      ภ.บ.ท.5        กสน.3              กสน.5   อ่ืนๆ………………… 

2. การใชประโยชนท่ีดินและระดับความเหมาะสม 
 กอนการปรับเปล่ียน            สินคาเดิม  ระดับความเหมาะสม พื้นที่ (ไร) 
             1 .................................        ...............................  ............... 
             2 .................................        ...............................  .............. 
             3 .................................        ...............................  ............... 
 หลังการปรับเปล่ียน             สินคาใหม  ระดับความเหมาะสม พื้นที่ (ไร) 

  (หากสามารถระบุได) 
             1 .................................        ...............................  ............... 
             2 .................................        ...............................  ............... 
             3 .................................        ...............................  ............... 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ............................................................................................... 
  ผูเก็บขอมูล. .................................................................................................................................................... 
         โทร.  ..........................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ 
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รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2561 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) นิคมสหกรณ....................จังหวัด ................. 
ประจําเดือน……………………..ขอมูล ณ วันที ่..................... พ.ศ. 2561 

          งวดที่ 1 วันที่ 1-15    งวดที่ 2 วันที่ 16-30 

ลําดับ
ที่ 

สินคา/
อาชีพเดิม 

สินคาใหม/อาชีพที่ได
ปรับเปล่ียน 

(อาชีพตามแนว
เกษตรอินทรีย) 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  

หมาย
เหต ุ

พื้นที ่
 (ไร) 

เกษตรกร 
(ราย) 

ผล ผลสะสม 
รอย
ละ พื้นที ่

 (ไร) 
เกษตรกร 

(ราย) 
พื้นที ่
 (ไร) 

เกษตรกร 
(ราย) 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

 รวม         
 

ปญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
หมายเหตุ : สงสรุปรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือนใหกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 

 ( Email : cpd.nikomkaset@gmail.com ) 
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ตัวอยาง แบบสรุปวิเคราะหขอมูลตอหนวยการผลิต 

1. ท่ีต้ัง ตําบล.....................................อําเภอ.......................................จังหวัด............................................. 

2. สหกรณนิคม...................................จํากัด จํานวนสมาชิก...............................ราย 

สมาชิกท่ีเขารวมโครงการฯ 

รายชื่อ สินคาเดิม (ระบุชนิดพืช)/รายไดตอป (บาท) สินคาใหม  
1……………………………………… 
2………………………………………  
3………………………………………  
4……………………………………… 
5………………………………………   
6……………………………………… 
7………………………………………   
8………………………………………  
9……………………………………… 
10…………………………………… 

ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 
ชนิดพืช..........จํานวน.......ไร/รายได..............บาท 

ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 
ชนิด................จํานวน............ไร 

 

3. ขอมูลเปรียบเทียบผลกระทบหลังการดําเนินโครงการตอหนวยการผลิต 

สินคาเดิม สินคาใหม / สินคาตามแนวเกษตรอินทรีย 
1. ดานเศรษฐกิจ 
   1.1 รายไดตอป...........................บาท 
   1.2 รายไดเฉลี่ย...........................บาท/ครัวเรือน/ป 
2. ดานสังคม 
 
3. ดานสิ่งแวดลอม 

1. ดานเศรษฐกิจ 
    1.1 รายไดตอป.......................................บาท 
    1.2 รายไดเฉลี่ย......................................บาท/ครัวเรือน/
ป 
2. ดานสังคม 
 
3. ดานสิ่งแวดลอม 
 

 

(นําขอมูลจากสมาชิกทุกรายมารวมแลวเฉล่ียเปนคาเฉล่ียตอครอบครัว) 
หมายเหตุ : สงสรุปรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือนใหกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ 

 ( Email : cpd.nikomkaset@gmail.com ) 
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แนวทางการดําเนินงาน 

 

 

 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

Zoning by Agri-Map 

 

 

กองพัฒนาระบบสนับสนนุการสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ 

โทร 0 2628 5161  

E-mail: cpd.nikomkaset@gmail.com 

 

(ราง) 

 


