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คู่มือโครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map)  โดยมี
โครงการท่ีส าคัญคือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสินค้าประมง ประกอบกับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  )พลเอก รัตรชัย สาริกัลยะ (   ได้มอบนโยบาย เมื่อวันท่ี 26 
สิงหาคม 2558 เน้นให้ความส าคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ก่อให้เกิด
กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามท่ีก าหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ท้ังนี้ การปรับโครงสร้างสินค้าท่ีส าคัญดังกล่าว จะต้องท าการผลิตในพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับ การผลิตสินค้า 22   ชนิด
ไว้แล้ว โดยมีหลักการคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี รวมท้ัง
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเช่ือมโยง
กับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาด
และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ในปี 2562 จ านวน 1,222 
แปลง  

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย โดยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยท่ีมี
พื้นท่ีถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป็นการผลิตท่ีมีลักษณะต่างคนต่างท า การด าเนินการลักษณะดังกล่าว
ท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น 
ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกล
การเกษตร และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร รวมท้ัง ปัญหาการขาดอ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอด
กระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)  และปัญหาด้านการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ียังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้เท่าท่ีควร เพื่อเป็นการลดข้อจ ากัดดังกล่าว จะต้องส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน  

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร  และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
จึงได้จัดท าโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่ีมีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินงาน  ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี 
ราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) 
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การรวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน  

2.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมท้ังผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ/แหล่งงบประมาณ 
 3.1 เป้าหมายการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 846 แปลง ประกอบด้วย  
  1) แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 129 แปลง 
  2) แปลงใหญ่ปี 2562 จ านวน 225 แปลง 
  3) แปลงเตรียมความพร้อม จ านวน 512 แปลง 
  แต่ละประเภท มีความหมาย ดังนี้ 
  แปลงใหญ่ ปี 2559 หมายถึง แปลงใหญ่ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ในปีงบประมาณ 2559 และอยู่ในระบบฐานข้อมูลแปลงใหญ่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  แปลงใหญ่ ปี 2560 หมายถึง แปลงใหญ่ท่ีเริ่มด าเนินการในปี 2562 และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรใน
ฐานะประธานคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทราบ เพื่อบรรจุ
เป็นแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2562 ท้ังนี้ ให้คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ท่ียังไม่มีแปลงใหญ่ต้ังอยู่เป็นล าดับแรก โดยก าหนดชนิด
พืชในแปลงใหญ่ให้สอดคล้องกับพืชหลักของ ศพก. นั้น  
  แปลงเตรียมความพร้อม หมายถึง แปลงท่ีจังหวัด/อ าเภอพิจารณาว่าเกษตรกรมีศักยภาพท่ี
จะรวมตัวในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆ ตามท่ีก าหนด และสามารถพัฒนาให้เป็นแปลงใหญ่ได้ 
ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับ ศพก. ต่อไป 
 3.2 สถานท่ีด าเนินการ 77 จังหวัด และรายละเอียดชนิดสินค้าตามภาคผนวก 

3.3 แหล่งงบประมาณจากโครงการ 3 โครงการ ดังนี้ 
  1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  2) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP 
  3) โครงการเกษตรอินทรีย์ 

3.4 เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีดังนี้ 
1) เป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว

แต่ควรอยู่ ภายในชุมชนท่ีใกล้เคียงกัน สินค้าควรเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร พื้นท่ีมีความเหมาะสม และมี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ  

2) เกษตรกรสมัครใจ พร้อมท่ีจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วม
ตลอดกระบวนการพัฒนา  

3) ขนาดพื้นท่ีด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ 
3.1) พืชไร่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และข้าว มีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต่ 1,000 ไร ่ขึ้นไป และ

เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 รายข้ึนไป  
3.2) ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชอื่น ๆ มีขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ 300 ไร่ ขึ้นไป 

หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 รายข้ึนไป 
4) ชนิดสินค้าท่ีด าเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่รวมถึง ข้าว ยางพารา หม่อนไหม 

ประมง และปศุสัตว์ 
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4. กิจกรรม /วิธีด าเนินงาน 
4.1 การบริหารจัดการ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
  4.1.1 การประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญและวิธีการ
ด าเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

4.1.2 การจัดท าทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูล  
 1) การจัดท าทะเบียนสมาชิก 
  1.1) แปลงใหญ่ปี 2559 ทีมงานผู้จัดการและเกษตรกรสมาชิก ร่วมกันทบทวน

บัญชีรายช่ือและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  
  1.2) แปลงใหญ่ปี 2562 จัดท าบัญชีรายช่ือสมาชิก รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ

สมาชิกท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขในการด าเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่  
1.3) แปลงเตรียมความพร้อม จัดท าบัญชีรายช่ือสมาชิก รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ

สมาชิกท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
ท้ังนี้ การจัดท าข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ข้อมูลการผลิต-การตลาดของ
เกษตรกร และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm 
Production Plan: IFPP) และแผนบริหารจัดการกลุ่ม ในการลดต้นทุน และยกระดับรายได้ รวมท้ังสามารถ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการต่อไปในระบบรายงาน 

  2) การบันทึกข้อมูล 
  บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์  bigfarm.doae.go.th 

4.1.3 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ี  
 1) ส่วนกลางจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ในเรื่องเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการผลิตการเกษตรในแปลงใหญ่ 
  2) ส่วนกลางจัดอบรมผู้จัดการแปลงท่ียังไม่ได้รับการอบรมในปี 2559 ในประเด็นการ
วางแผนในการผลิต การบริหารจัดการแปลงใหญ่ และการตลาด 

 4.1.4 การติดตามและประเมินผล 
 1) ส่วนกลาง และเขต  
 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ และให้ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด 
 2) ส่วนภูมิภาค  
  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ่แต่ละแปลง โดย

จังหวัดและอ าเภอท าการประเมินศักยภาพกลุ่ม  /สมาชิก  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานจัดส่งให้ 
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ bigfarm.doae.go.th 
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 4.2 การพัฒนาแปลง 
ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการในแต่ละประเภท ดังนี้ 

4.2.1 แปลงใหญ่ปี 2559  
   1) จัดเวทีวิเคราะห์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม 
โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ 
 การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบ 
แนวทางการพัฒนา 9 ประเด็น ดังนี ้

1.1) พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2) พัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี (ลด

ต้นทุน/เพิ่มผลผลิต) 
1.3) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรในแต่ละแปลงให้มีความเข้มแข็ง 
1.4) พัฒนาบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
1.5) บริหารจัดการโครงการ/การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
1.6) เพิ่มคุณภาพ/ได้รับการรับรองคุณภาพ (GAP เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ) 
1.7) การเกษตรผสมผสาน/อาชีพเสริมส าหรับครัวเรือน 
1.8) จัดระบบการปลูกพืชส าหรับพืชอายุส้ัน (เช่น การปลูกพืชใช้น้ าน้อยในฤดู

นาปรัง ฯลฯ) 
1.9) อื่นๆ 

2) ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการตามท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 1) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
       2.1) เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดเวที 
การถ่ายทอดความรู้ อาจบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น  
การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น และท่ีได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก (หน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอื่นๆ และภาคเอกชน) 
    ส าหรับชนิดพืชท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสินค้า
เกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ GAP รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 
       2.2) บริหารจัดการตลาด เป็นเวทีการให้ความรู้ด้านการตลาด เช่น  
การเช่ือมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย การเจรจาจัดท าแผนการตลาดเพื่อน ามาสู่การผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า  
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
       2.3) พัฒนาเกษตรกรและการพัฒนากลุ่ม โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart 
Farmer , Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังแนวทางการพัฒนาอื่นๆท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนา
กลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3) การจัดท าแปลงเรียนรู้ เพื่อเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นท่ี
เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีท่ีต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิก 
และบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นท่ี (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน มหาวิทยาลัย เป็นต้น) 
 
 
 



๕ 

  4.2.2 แปลงใหญ่ปี 2562 
   1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ก าหนดผู้จัดการแปลง และบรรจุเป็นแปลงใหญ่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2562 โดยเสนอข้อมูลผ่านคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดให้ความเห็นชอบ และเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะประธานคณะท างานขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทราบ 

2) จัดเวทีวิเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม โดยใช้ข้อมูล
แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต 
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา 9 ประเด็น 
ดังนี ้

1.1) พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2) พัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี  

(ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต) 
1.3) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรในแต่ละแปลงให้มีความเข้มแข็ง 
1.4) พัฒนาบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
1.5) บริหารจัดการโครงการ/การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
1.6) เพิ่มคุณภาพ/ได้รับการรับรองคุณภาพ (GAP เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ) 
1.7) การเกษตรผสมผสาน/อาชีพเสริมส าหรับครัวเรือน 
1.8) จัดระบบการปลูกพืชส าหรับพืชอายุส้ัน (เช่น การปลูกพืชใช้น้ าน้อยในฤดู

นาปรัง ฯลฯ) 
1.9) อื่นๆ 

2) ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการตามท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 1) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
       2.1) เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดเวที 
การถ่ายทอดความรู้ อาจบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น  
การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น และท่ีได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก (หน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอื่นๆ และภาคเอกชน) 
    ส าหรับชนิดพืชท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสินค้า
เกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ GAP รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 
       2.2) บริหารจัดการตลาด เป็นเวทีการให้ความรู้ด้านการตลาด เช่น  
การเช่ือมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย การเจรจาจัดท าแผนการตลาดเพื่อน ามาสู่การผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า  
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
       2.3) พัฒนาเกษตรกรและการพัฒนากลุ่ม โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart 
Farmer , Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังแนวทางการพัฒนาอื่นๆท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนา
กลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3) การจัดท าแปลงเรียนรู้ เพื่อเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นท่ี
เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีท่ีต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิก 
และบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นท่ี (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน มหาวิทยาลัย เป็นต้น) 
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4.2.3 แปลงเตรียมความพร้อม  
1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ คัดเลือกพื้นท่ีด าเนินการตามเป้าหมายชนิดพืช

และจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
2) จัดเวทีวิเคราะห์ จัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหาร

จัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ 

3) ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการตามท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 1) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
       3.1) เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดเวที 
การถ่ายทอดความรู้ อาจบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น  
การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น และท่ีได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก (หน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอื่นๆ และภาคเอกชน) 
    ส าหรับชนิดพืชท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสินค้า
เกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ GAP รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 
       3.2) บริหารจัดการตลาด เป็นเวทีการให้ความรู้ด้านการตลาด เช่น  
การเช่ือมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย การเจรจาจัดท าแผนการตลาดเพื่อน ามาสู่การผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า  
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
       3.3) พัฒนาเกษตรกรและการพัฒนากลุ่ม โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart 
Farmer , Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังแนวทางการพัฒนาอื่นๆท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนา
กลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

4) การจัดท าแปลงเรียนรู้ เพื่อเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นท่ี
เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีท่ีต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิก 
และบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นท่ี (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน มหาวิทยาลัย เป็นต้น) 
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5. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2559 ปี 2560 

ตค
.5

9 
พย

.5
9 

ธค
.5

9 

มค
.6

0 

กพ
.6

0 

มีค
.6

0 

เม
ย.6

0 

พค
.6

0 

มิย
.6

0 

กค
.6

0 

สค
.6

0 

กย
.6

0 

1. การบริหารจัดการ             

1.1 การจัดท าข้อมูลพื้นฐานสมาชิกแปลง             

1.2 การจัดท าทะเบียนสมาชิกแปลง             

1.3 พัฒนาเจ้าหน้าท่ีในการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

            

1.3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงท า
ความเข้าใจในการด าเนินงาน 

            

1.3.2 ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้จัดการแปลง             

1.4 การติดตามประเมินผลโครงการ             

2. การพัฒนาแปลง             

2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
พื้นท่ี 

            

2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร/การรวมกลุ่มเกษตรกร 

            

2.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ/การตลาด/
เช่ือมโยงการตลาด 

            

2.4 การจัดท าแปลงเรียนรู้             

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 ผลผลิต (output) 
  1. ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 846
แปลง แปลงเก่าปี 2559 จ านวน 129 แปลง แปลงใหม่ปี 2562 จ านวน 225 แปลง และแปลงเตรียม
ความพร้อม จ านวน 512 แปลง 

2. เกษตรกรได้รับการพัฒนา จ านวน 45,624 ราย 
  ผลลัพธ์ (outcome) 
   เกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานท่ีเน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต  
การพัฒนาคุณภาพ  มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการท่ีดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้า
เกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 



๘ 

 ตัวชี้วัด  
  1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาในประเด็นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต  การพัฒนา
คุณภาพ  การตลาด และการบริหาร จ านวน 45,842 ราย 
  2. แปลงเรียนรู้ที่เกษตรกรสามารถฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ จ านวน 846 แปลง 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
  1. ช่ือ นายส าราญ  สาราบรรณ์ 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
โทรศัพท์ 0 2940 6125    E-mail: sum351@hotmail.com 
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