
๑ 

คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map)  โดยมี
โครงการที่ส าคัญคือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสินค้าประมง ประกอบกับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  )พลเอก รัตรชัย สาริกัลยะ (   ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 เน้นให้ความส าคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ก่อให้เกิดกิจกรรม
ลดต้นทุนการผลิตตามที่ก าหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการ
แข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างสินค้าที่ส าคัญดังกล่าว จะต้องท าการผลิตในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับ การผลิตสินค้า 22   ชนิด ไว้แล้ว 
โดยมีหลักการคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาด
เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า  

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย โดยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่มี
พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท า การด าเนินการลักษณะดังกล่าว
ท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น 
ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกล
การเกษตร และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร รวมทั้ง ปัญหาการขาดอ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอด
กระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)  และปัญหาด้านการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ควร เพ่ือเป็นการลดข้อจ ากัดดังกล่าว จะต้องส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน  

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร  และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
จึงได้จัดท าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินงาน  ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี 
ราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) 
เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  
 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกัน
ผลิตและรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน  

2.2 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. หลักเกณฑ์ในการด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นระบบการส่งเสริมการเกษตรที่ ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
ในการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมๆไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกร
ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ใน
การจัดการส่งเสริมตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีหลักการที่ต้องน ามาประกอบการ
พิจารณา ได้แก่ 

3.1 มีการผลิตในพื้นที่เหมาะสม ตามข้อมูลแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri 
Map) หรือเป็นพื้นที่ท่ีสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ 

3.2 มีขนาดการผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน (Economy of Scale) สามารถใช้ปัจจัยการผลิต
ร่วมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใช้หรือเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

3.3 มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้าน
องค์ความรู้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

3.4 มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต 
3.4 มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาตลาดให้กว้างขวางและ

หลากหลายยิ่งขึ้น 
3.6 มีปัจจัยพื้นฐาน เช่นแหล่งน้ า/ปริมาณน้ าเพียงพอต่อการผลิต 
3.7 มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ เช่น ลานตาก   โรง

คัดแยก ลานเท เป็นต้น เข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิต 
3.8 มีการก าหนดมาตรฐานการผลิต และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ รับรองสินค้าที่สามารถท า

ได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาด 
3.9 มีการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มที่ชัดเจน 
3.12 มีผู้จัดการแปลงที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการได้ 

  
4. เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีดังนี้ 

4.1 เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่ม เข้าร่วมด าเนินการ โดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 
แปลงไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน  

2.2 ขนาดพ้ืนที่และจ านวนเกษตรกร จ าแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้ 
ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่  

และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย ทั้งนี้ แปลงใหญ่ที่ 
ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืน ๆ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 

หรือ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่   

หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
หมายเหตุ   -  โค ๑ ตัว   เท่ากับ ๐.๖๕ หน่วย  
   - กระบือ 1 ตัว  เท่ากับ ๐.๗๐ หน่วย  
   - แพะ แกะ ๑ ตัว เท่ากับ ๐.๑๐ หน่วย   
   - สัตว์ปีก ๑ ตัว  เท่ากับ ๐.๐๑ หน่วย  
   - ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง เท่ากับ 0.6 หน่วย 
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   - จิ้งหรีด 1 บ่อ  เท่ากับ 0.6 หน่วย 
 
หมายเหตุ 

1. แปลงใหญ่ทีมี่ระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน หรือสลับการใช้พื้นท่ีในการปลูกพืชตาม
ฤดูกาล เช่น แปลงใหญ่ข้าว ที่มีการปลูกพืชหลังนา ให้ท าการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ตั้งแต่การแก้ไข
ชื่อแปลงโดยเพิ่มเติมชื่อสินค้าที่ปลูก เช่น แปลงใหญ่ข้าว /ถั่วลิสง  และปรับปรุงข้อมูลในแผนการผลิต
รายบุคคลด้วย  

2. ปรับปรุงการตั้งชื่อแปลง ให้เป็นแบบแผนเดียวกันเพ่ือให้สะดวกต่อการจัดหมวดหมู่ รายงาน และ
สืบค้นข้อมูล ดังนี้  “ แปลงใหญ่ .....(ชื่อสินค้า) .... ต าบล............อ าเภอ.............”    

 
5. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ/แหล่งงบประมาณ 
 3.1 เป้าหมายการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1,382 แปลง ประกอบด้วย  
  1) แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 172 แปลง 
  2) แปลงใหญ่ปี 2562 จ านวน 742 แปลง 
  3) แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 466 แปลง 
  แต่ละประเภท มีความหมาย ดังนี้ 
  แปลงใหญ่ ปี 2559 หมายถึง แปลงใหญ่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและเริ่มด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2559 
  แปลงใหญ่ ปี 2560 หมายถึง แปลงใหญ่ที่เริ่มด าเนินการในปี 2562 โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2562   
  แปลงใหญ่ปี 2561 หมายถึง 

- แปลงใหญ่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัดในปี 2562 แต่ไดแ้จ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หลังวันที่ 22 สิงหาคม 2562  

- แปลงเตรียมความพร้อมในปี 2562 ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   ( รับรองได้ภายใน 31 ธันวาคม 2560)  

- แปลงที่ส านักงานเกษตรจังหวัดส ารวจว่ามีศักยภาพในการด าเนินการแบบแปลงใหญ่ และ
พร้อมโดยจะเริ่มด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่  ในปีงบประมาณ 
2561 ( รับรองได้ภายใน 31 ธันวาคม 2562)  
 
 3.2 สถานที่ด าเนินการ 77 จังหวัด และรายละเอียดชนิดสินค้า ตามภาคผนวก  

 
3.3 แหล่งงบประมาณจากโครงการ 3 โครงการ ดังนี้ 

  1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  2) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP 
  3) โครงการเกษตรอินทรีย์ 
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4. กิจกรรม /วิธีด าเนินงาน 

4.1 การบริหารจัดการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 

  4.1.1 การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญและวิธีการ
ด าเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

4.1.2 การจัดท าทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลระบบ bigfarm60.doae.go.th 
 1) การจัดท าทะเบียนสมาชิก/ปรับปรุงข้อมูล  
  1.1) แปลงใหญ่ปี 2559 ร่วมกับทีมงานผู้จัดการและเกษตรกรสมาชิก ร่วมกัน 

- ทบทวนบัญชีรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  
- ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของกลุ่ม/ สมาชิกในปีที่ผ่าน

มา  ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
- ปรับปรุงข้อมูลในระบบ   

  1.2) แปลงใหญ่ปี 2562 ร่วมกับทีมงานผู้จัดการและเกษตรกรสมาชิก   
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  
- ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของกลุ่ม/ สมาชิกในปีที่ผ่าน

มา  ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
- ปรับปรุงข้อมูลในระบบ   

1.3) แปลงใหญ่ปี 2561  
-  จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกท่ีสมัครใจเข้า

ร่วมโครงการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขในการด าเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ 
-  เปิดแปลงและเมื่อผ่านการรับรองแล้ว ให้บันทึกข้อมูลสมาชิกในระบบให้

ครบถ้วน  
หมายเหตุ  

1. การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก ให้ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ข้อมูลการผลิต-
การตลาดของเกษตรกร และข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการจัดเวทีวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันของ
สมาชิก โดยใช้เครื่องมือ Individual Farm Production Plan: IFPP ในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิต  
ผลิตรายบุคคล  และแผนบริหารจัดการกลุ่ม ในการลดต้นทุน และยกระดับรายได้ และน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ตามแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ่ เพ่ือบันทึกไว้ในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
ให้สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการต่อไป  

2. การบันทึกข้อมูล  : บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์  bigfarm60.doae.go.th 
3.การรายงานผลการรับรองและข้ึนทะเบียนเป็นแปลงใหญ่ ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

ในฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ผู้รับผิดชอบแปลงในระดับจังหวัดด าเนินการผ่าน
ระบบออนไลน์  bigfarm60.doae.go.th  เท่านั้น  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยึดข้อมูลในระบบเป็น
หลักฐานในการด าเนินงานโครงการ 
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 4.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการด าเนินการแบบบูรณาการ ที่ส าคัญคือ 

 ให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์ ภายใต้การบริหารจัดการของ SC และสอดดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร 
(T&V System) 

 ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดการให้มีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุ่ม เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอ 

โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   

4.2.1 แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงปีที่ 3   (172 แปลง) 

1.การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 

1)  การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห์ เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการ
วิเคราะห์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
การตลาด และการบริหารจัดการ  

2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม   
เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งในการจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ อาจบูรณา
การกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน
และปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมทีท่ี่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงาน
อ่ืนๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอ่ืนๆ และภาคเอกชน)  

  ทั้งนี้ ต้องมีการบูรณาการจัดท าหลักสูตรการจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
กลุ่มให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อต่างๆ ได้ 

3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ 

4)  การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครบทุกราย 

ด าเนินการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่  โดยใช้แนวทาง การด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ปี 2561 ประกอบ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

   1( )  เวทีประเมิน วิเคราะห์  จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิต 
  วิธีการด าเนินงาน 
  1.1 เจ้าหน้าที่ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินตามแบบฟอร์มประเมิน
คุณสมบัติของ Smart Farmer โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน จ านวน 6 ตัวชี้วัด15 ตัวบ่งชี้ 
  1.2 บันทึกผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกร
ปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net)  ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
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  วิธีการบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์
เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//: www.thaismartfarmer.net) 
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ บันทึกผลการประเมินจ านวน 6 ตัวชี้วัด 15 ตัวบ่งชี้ ในช่อง “การ
ประเมิน ก่อน เข้าร่วมโครงการ” 
  หลังเข้าร่วมโครงการ บันทึกผลการประเมินจ านวน 6 ตัวชี้วัด 15 ตัวบ่งชี้ ในช่อง “การ
ประเมิน หลัง เข้าร่วมโครงการ” โดยการ 
  - ประเมินเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
หลังจากการน าไปฝึกปฏิบัติจริง ตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ตาม
แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 
  - สรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) รวมทั้งวางแผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว โดยมี Smart Farmer ต้นแบบ
ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด เป็นพ่ีเลี้ยงและผู้ร่วมประเมิน
คุณสมบัติ Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ ให้กับสมาชิกกลุ่ม 
  - บันทึกผลการประเมิน ผ่านทางเว็บไซต์ (http//:www.thaismartfarmer.net) โดย
บันทึกผลการประเมินในช่อง “การประเมิน หลัง เข้าร่วมโครงการ” 
  - รายงานผลการด าเนินงานโครงการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบหลังจาก เสร็จสิ้น
โครงการ  
ทั้งนี้ วิธีการใช้งานระบบฯ สามารถดาวน์โหลดที่หน้าเวปไซต์ http//: www.thaismartfarmer.net 

*** หมายเหตุ การพัฒนา Smart Farmer ในแปลงใหญ่ ให้ใช้กระบวนการพัฒนา Smart Farmer ตาม
กิจกรรมในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแปลงใหญ่ บูรณาการการท างานร่วมกันใน
การจัดกระบวนการประเมินและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer พร้อมทั้งบันทึกผลการประเมินทั้ง 
“ก่อน” และ “หลัง” เข้าร่วม โดยบันทึกผลการประเมินผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//: 
www.thaismartfarmer.net) 

2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร บริหารจัดการตลาด เป็นเวทีการให้ความรู้ด้านการตลาด เช่น การ
เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย การเจรจาจัดท าแผนการตลาดเพ่ือน ามาสู่การผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

1)  สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนาการผลิต 

3. การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ส าหรับชนิดพืชที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ GAP 
รายละเอียดตามภาคผนวก 

3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2 การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
3.3 สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

4. เชื่อมโยงการตลาด 
4.1 สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจ าหน่ายโดย

มีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาอื่นๆที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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4.2.2 แปลงใหญ่ปี 2560  แปลงปีที่ 2  (742 แปลง)  ***ด ำเนินกำรในแนวทำงเดียวกันกับ

แปลงปี 2559  โดยกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย  
1. การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม) 

 1.1 จัดเวที/วิเคราะห์และจัดท าแผนรายแปลง/ จัดท าแผนธุรกิจ 
 1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการผลิต /การจัดท าบัญชีต้นทุน/การตลาด 
 1.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

กลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน) 
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 

 2.1 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดท าแปลง
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีที่ต้องการ
ชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่  
(กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย เป็นต้น)  
หมายเหตุ  ประเด็นการเรียนรู้ให้เป็นไปตามข้อแนะน าในภาคผนวกรายสินค้า 

3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 3.2 การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

4. เชื่อมโยงการตลาด 
 4.1 ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย/แผนการตลาด 

   
4.2.3 แปลงใหญ่ ปี 2561  แปลงปีท่ี 1 (466 แปลง) กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 

ประกอบด้วย  
1. การเตรียมการ 

 1.1 รับรองแปลงผ่าน SC   (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2560) 
 1.2 จัดเวทีวิเคราะห์ จัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการ

รูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
GAP การตลาด และการบริหารจัดการ   

 1.3 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการบริหารจัดการ/การท าบัญชีกลุ่ม 
2. การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)  

 2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเป็นการทดสอบหรือ

สาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีที่ต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา 
ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนา
ที่ดิน มหาวิทยาลัย เป็นต้น) 

หมายเหตุ  ประเด็นการเรียนรู้ให้เป็นไปตามข้อแนะน าในภาคผนวกรายสินค้า 
 2.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม/

องค์กร/วิสาหกิจชุมชน 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 



๘ 

4. การเชื่อมโยงการตลาด 
4.1 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด 

 
5. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม/ขั้นตอน หน่วยนับ 
ปริมาณงาน 

รวม 

แผนปฏิบตัิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต
.ค.
 6

0 

พ
.ย.
 6

0 

ธ
.ค.
 6

0 

ม
.ค.
 6

1 

ก
.พ.
 6

1 

มี
.ค.
 6

1 

เม
.ย.
 6

1 

พ
.ค.
 6

1 

มิ
.ย.
 6

1 

ก
.ค.
 6

1 

ส
.ค.
 6

1 

ก
.ย.
 6

1 

แปลงปี 2559 (172 แปลง 11,260 
ราย) (41.1560 ลบ.) แปลงปทีี่ 3  

แปลง              

1. การถ่ายทอดความรู ้               

1.1 การวิเคราะหจ์ัดท าแผนรายแปลง
และจัดท าแผนธุรกิจ 

ราย 11,262  11,
262 

          

1.2 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด 
การบริหารจัดการกลุ่ม  

ราย 11,262   11,
262 

         

1.3 พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart 
Farmer  

ราย 11,262   11,
262 

         

2. การยกระดบัมาตรฐานและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร  

              

2.1 สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป แปลง 172   172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 

แปลงปี 2560 (742 แปลง 38,320 
ราย) (179.200 ลบ.) แปลงปทีี่ 2 

              

1. การถ่ายทอดความรู ้               

1.1 การวิเคราะหจ์ัดท าแผนรายแปลง
และจัดท าแผนธุรกิจ 

ราย 38,322  38,
322 

          

1.2 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด 
บริหารจัดการกลุ่ม 

ราย 38,322   38,
322 

         

1.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกจิ
ชุมชนแปลงใหญ่ 

ราย 38,322   38,
322 

         

2. การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ครบวงจร 

              

2.1 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อ
พัฒนาการผลิต 

แปลง 742   742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

3. เชื่อมโยงการตลาด                

3.1 สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการ
บริหารจัดการร่วมกัน 

ราย 38,322   38,
322 

         

แปลงปี 2561 (466 แปลง 23,280 
ราย) (128.084 ลบ.) แปลงปทีี่ 1 

              



๙ 

กิจกรรม/ขั้นตอน หน่วยนับ 
ปริมาณงาน 

รวม 

แผนปฏิบตัิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต
.ค.
 6

0 

พ
.ย.
 6

0 

ธ
.ค.
 6

0 

ม
.ค.
 6

1 

ก
.พ.
 6

1 

มี
.ค.
 6

1 

เม
.ย.
 6

1 

พ
.ค.
 6

1 

มิ
.ย.
 6

1 

ก
.ค.
 6

1 

ส
.ค.
 6

1 

ก
.ย.
 6

1 

1. การเตรียมการ               

1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพือ่ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาและแผนราย
แปลง 

ราย 23,282  23,
282 

          

2. การถ่ายทอดความรู ้               

2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้าน
การลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  

ราย 23,282   23,
282 

         

2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

แปลง 466   466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 

2.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer และความเข้มแข็งของ
กลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน 

ราย 23,282   23,
282 

         

3. การเชื่อมโยงตลาด               

3.1 ส่งเสริมและถ่ายทอดความความรู้
ให้เกษตรกรด้านการตลาดและ
เช่ือมโยงการตลาด 

ราย 23,282    23,
282 

        

การบริหารจัดการ               

1. พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการ
แปลง 

คน 597    300   297      

2. สัมมนาเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

คน 350   200   150       

3. การประชมุเครือข่าย
คณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ 

ครั้ง 6  1  1  1  1  1  1 

4. ประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู ้ ครั้ง 2    1     1    

5. ติดตามและประเมินผล ครั้ง 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. บริหารจดัการโครงการ/พัฒนา
ด้านฐานข้อมูลกลาง 

ระบบ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7. การประกวดแปลง ครั้ง 1    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  
 ผลผลิต (output) 

1) พ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1,382 แปลง 
2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 72,222 ราย 
3) แปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1,382 แปลง 

 
 
 
 



๑๐ 

  ผลลัพธ์ (outcome) 
   เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริ ม

การเกษตรแปลงใหญ่โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิม
ผลผลิต มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 

 
 ตัวช้ีวัด  
  1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาในประเด็นการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต  การพัฒนา
คุณภาพ  การตลาด และการบริหารไม่น้อยกว่า 72,222 ราย 
  2. เกษตรกรมีการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่จากแปลงเรียนรู้ที่เกษตรกรสามารถฝึกปฏิบัติ
และเรียนรู้ จ านวน 1,382 แปลง 
 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
  1. ชื่อ นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
โทรศัพท์ 0 2940 6125    E-mail: agriman@doae.go.th
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