
 

แบบแผนการผลิตรายบุคคล  
(Individual Farm Production Plan – IFPP) 

------------------------------------- 
1. ข้อมูลเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (เลือกใส่  ในช่อง )  

1.1  เกษตรกร         ชื่อ-สกุล ........................................................................................... อายุ.............................. ปี 
       สถาบันเกษตรกร  ชื่อกลุ่ม .................................................................................... จ านวนสมาชิก.................. ราย 
1.2 ที่ตั้งแปลง/กิจการ ............................................................................................................................................................ 
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..........................................................................................................................................   
 

2. ข้อมูลพ้ืนฐานกิจกรรม 
2.1 สินค้าทั้งหมดที่ด าเนินการในปัจจุบัน ……………………………….……………………………………………………………………………… 
     ขนาดพื้นที่ทั้งหมด* ....................................... หน่วย (เช่น ไร่ เป็นต้น) (* เฉพาะกรณีผลติพืช) 
     ปริมาณผลผลิตรวม ....................................... หน่วย (เช่น กล่อง/วัน, กก./เดือน, ตัน/ปี เป็นตน้)  
     รวมรายรับสุทธิจากสินค้าทั้งหมด ....................................... บาท/ป ี
2.2 สินค้าหลักที่ต้องการด าเนนิการพัฒนา เลือกจ านวน 1 ชนิด จากกิจกรรมที่เคยท าหรือกิจกรรมใหม่ก็ได้  
      (* เฉพาะกรณีผลติพืชให้ระบุขนาดพื้นที่ปลูกของสนิค้าที่ตอ้งการพัฒนา) 

ชนิดสนิค้า.................................................................  พื้นที่* .......................................... ไร่ 
ปริมาณที่ผลิตได ้...................................... หน่วย/รอบการผลิต (เช่น  ตัน/ปี, กล่อง/วนั, เกวียน/ปี เป็นตน้) 

2.3 พิกัดแปลง/โรงผลิต X = ................................................... Y = ...................................................  
2.4 แผนผังแปลง/กิจการ (กรณีรายบุคคลให้วาดแผนผงัแปลง กรณีรายกลุ่มให้วาดที่ตั้งแปลงสมาชิก หรือแผนผังโรงผลิต) 
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3. ข้อมูลเป้าหมายการด าเนินกิจการ 
3.1 เป้าหมายการพัฒนากิจการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) การเพิ่มผลผลิต  
- ปริมาณ  จากจ านวน ........................................... หน่วย/หน่วยการผลิต (เช่น ตัน/ไร่, กล่อง/เดือน) 

   เพิ่มขึ้นจ านวน ............................................. หนว่ย/หนว่ยการผลิต 
  รวมผลผลิตเป้าหมายทั้งสิน้ ............................................ หน่วย/หน่วยการผลิต 

 2) การลดตน้ทุนการผลิต  
- ต้นทุนการผลิต จากเดิม ................................ บาท/หน่วยการผลิต (เช่น บาท/ไร่, บาท/กก., บาท/กล่อง) 

   ลดลงเหลือ ...................................... บาท/หน่วยการผลิต 
  คิดเป็นต้นทนุทีล่ดลงทั้งสิน้ ............................................ บาท/หน่วยการผลิต 

(ค านวณจาก ต้นทุนเดิม – ต้นทนุที่ลดลง = ต้นทนุที่ลดลงทัง้สิน้) 
- กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อลดตน้ทุนการผลิต เชน่ ลดอัตราการใช้พันธุ์ ผลิตพันธุ์เพื่อใช้เอง การใช้ปุ๋ยตามคา่
วิเคราะห์ การใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยใช้เอง การใช้เครื่องจักรกล การลดการใช้พลังงาน การลดการใช้
สารเคมี การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การใช้
เครือ่งจักรกล การลดการใช้พลงังาน การท าบัญชีกลุ่ม การวางแผนการผลติที่ดี เปน็ต้น 

  1. ................................................................................................................................................................... 
  2. ................................................................................................................................................................... 
  3. ................................................................................................................................................................... 
  4. ................................................................................................................................................................... 

 3) การพัฒนาคุณภาพสนิค้า/ผลผลิต  
         (   ) พื้นที/่สถานที่การผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน (ระบุ) …………………………………………………………..……….. 

(เช่น GAP GMP เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ)       
    เพิ่มข้ึนจากจ านวน ............................................. ไร ่เป็นจ านวน ............................................. ไร่ 
    คิดเป็นผลผลิตเปา้หมายทัง้สิน้ ............................................ หน่วย/ไร ่

         (   ) ชนดิสินคา้ได้รบัการรับรองมาตรฐาน (ระบุ) ...............................................................................................  
    เพิ่มข้ึนจากจ านวน .................. ชนิด ได้แก่ ................................................................................................ 
    เป็นจ านวน .................. ชนิด ได้แก่ ............................................................................................................ 

         (   ) อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................................  
 4) เพิ่มช่องทางการจ าหนา่ย  

- จากเดิมจ าหน่ายโดย ........................................................................ (ระบุ เช่น จ าหน่ายเองในตลาด) 
  จะเพิ่มเติมเป็น ............................................................................................................................................... 
  (เช่น จ าหน่ายผ่าน facebook, จ าหน่ายผา่นไปรษณีย์ เป็นตน้) 

 5) การเพิ่มมูลค่าสินค้า  
         (   ) การแปรรูป จากเดิม ………………………………….………………… เป็น ................................................................ 
         (   ) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากเดิม …………………………………..… เป็น ................................................................ 
         (   ) อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................................  
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3.2 ปฏิทินการผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ใส่เครื่องหมาย  ในเดือนที่มีกิจกรรม) 
 

ขั้นตอนการผลิตสินค้าเป้าหมาย* 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.             

11.             

12.             

* หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม และระบุเฉพาะขั้นตอน/กระบวนการผลิตหลัก 

3.3 ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ระบุจ านวนเงนิที่จ่ายในแต่ละช่วงเวลา) 

หมายเหตุ (*) ระบุกิจกรรม เช่น ค่าเตรียมดิน ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าอุปกรณ์ ค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าน้ า/ไฟ ค่าแรงงาน เป็นต้น 

รายการค่าใช้จ่าย 
(*) 

จ านวนเงิน (บาท) รวม 
(บาท) ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.   พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

รวม (บาท)              
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3.4 รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าเป้าหมาย (ใส่จ านวนทีค่าดว่าจะผลิตได้และราคาที่คาดว่าจะจ าหน่ายในแต่ละเดือน) 

 
3.5 เป้าหมายรายรับสุทธิต่อปทีี่คาดว่าจะได้รบั (รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ – ค่าใช้จ่ายที่คาดวา่จะเกิดขึ้น)   

...................................  -  ...................................  =  ................................................ บาท/ปี  
3.6 แหล่งจ าหน่ายผลผลิต   

1. สถานที่ ..............................................................................................................  
   ปริมาณที่จะน าไปจ าหนา่ย ......................................  หน่วย (เช่น 100 ตัน)  
2. สถานที่ ..............................................................................................................  
   ปริมาณที่จะน าไปจ าหนา่ย ......................................  หน่วย (เช่น 100 ตัน)  
3. สถานที่ ..............................................................................................................  
   ปริมาณที่จะน าไปจ าหนา่ย ......................................  หน่วย (เช่น 100 ตัน)  

3.7 วิธีการจ าหน่าย 
 (   ) จ าหนา่ยด้วยตนเอง  (   ) รวมกลุ่มจ าหนา่ย  (   ) มีพ่อค้า/บริษทัรับซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 

ชนิดพืช/สินค้า 
เดือน 

รวม  
ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.   พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. 

1. ......................              

ปริมาณ (1)              

ราคาต่อหน่วย (2)              

รวมรายได้ (1)*(2)              

2. ......................              

ปริมาณ (1)              

ราคาต่อหน่วย (2)              

รวมรายได้ (1)*(2)              

3. ......................              

ปริมาณ (1)              

ราคาต่อหน่วย (2)              

รวมรายได้ (1)*(2)              

รวม (บาท)              
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4. แผนการพัฒนากิจกรรมตามความต้องการของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (ระบุกิจกรรม และใส่เครื่องหมาย  ในเดือน
ที่เกษตรกรมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายข้อ 3.1 พร้อมระบุหน่วยงานสนับสนุนหากทราบข้อมูล) 
 

กิจกรรม* 
เดือน หน่วยงาน

สนับสนุน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ด้านการผลิต               

 -               

 -               

 -               

2. ด้านการตลาด              

 -               

 -              

 -               

3. ด้านการจัดการบุคคล 
(โครงสร้างองค์กร/หน้าที่ พัฒนา
บุคลากร สวัสดิการ ฯลฯ) 

             

 -               

 -              

 -               

4. ด้านการด าเนินกิจการ  
(กลยุทธ์/วิธีการสร้างโอกาสหรือ
รับมือกับอุปสรรคต่อกิจการ) 

             

 -               

 -              

 -               

5. ด้านการเงิน               

 -               

 -               

 -               

6. ด้านแผนฉุกเฉิน              

 -               

 -              

 -               

 


