
 

 

สัญลักษณ์หน่วยงานด าเนินการ ก = ส่วนกลาง, ศ = ศูนย์ปฏิบัติการ, ข = เขต, จ = จังหวัด 

เอกสารแนบที่ 2 
แผนผังการด าเนินการโครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

 
ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตย่อย (Output) ตัวชี้วัด (Kpi) 

แปลง ปี 2560 
1. ถ่ายทอดความรู้ (เน้นประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม) 
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์และจัดท าแผน  
200 บ.x 38,320 ราย = 7,664,000 บ. 
1.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 
200 บ.x 38,320 ราย = 7,664,000 บ. 
1.3 พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
200 บ.x 38,320 ราย = 7,664,000 บ. 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต   
200,000 บ.x 742 แปลง = 148,400,000 บ. 
3. เชื่อมโยงการตลาด 
3.1 ประชุมเชื่อมโยงเครือขาย/แผนการตลาด 200 บ.x 
38,320 ราย = 7,664,000 บ. 
 

1.ถ่ายทอดความรู ้(จ) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (จ)  
3. เช่ือมโยงการตลาด (จ)  

1.มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จ านวน 
38,320 ราย 
2. มีการสนับสนุนปัจจยัการผลิต จ านวน 
742 แปลง 
3. มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
เกี่ยวกบัการเชื่อมโยงการตลาด จ านวน  
38,320 ราย 

แปลงปี 2559 
1.ถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์และจัดท าแผน  
200 บ.x 11,260 ราย = 2,252,000 บ. 
1.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 
200 บ.x 11,260 ราย = 2,252,000 บ. 
1.3 พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
200 บ.x 11,260 ราย = 2,252,000 บ. 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต   
200,000 บ.x 172 แปลง = 34,400,000 บ. 
 

1. ถ่ายทอดความรู้ (จ.) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (จ) 

1.มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
จ านวน 11,260 ราย 
2. มีการสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
จ านวน 172 แปลง 

การบริหารจัดการ 27,151,000 บ. 

1.พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง (ก) 
2. สัมมนาเจ้าหน้าที ่(ก) 
3. การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ
แปลงใหญ่ฯ (ก/ข/จ) 
4. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ (ก) 
5. ติดตามประเมินผล (ก) 
6. บริหารจัดการ/พัฒนาด้านฐานขอ้มูล(ก) 
7. ประกวดแปลง (ก) 

1.มีการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง 
จ านวน 597 คน 
2. มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ จ านวน 350 คน 
3. มีการการประชุมเครือขา่ยคณะกรรมการ
แปลงใหญ่ฯ 6 ครั้ง 
4. มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
จ านวน 2 ครั้ง 
5. มีการติดตามประเมินผล  
6. มีการบริหารจัดการ/พัฒนาดา้น
ฐานข้อมูล 
7. มีการประกวดแปลง  
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

เกษตรกรในพื้นที่แปลง
ใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าเกษตรตาม
แนวทางระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่
โดยมีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงาน
ที่เน้นการลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มผลผลิต มี
ตลาดรองรับ ภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดี 
สามารถเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันสินค้าเกษตร
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกร 

ผลผลิต (Output) 
1) พื้นที่ส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ที่ได้รับการพัฒนา 
จ านวน 1,380 แปลง 

2) เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาไม่น้อยกวา่ 
70,000 ราย 

3) แปลงใหญ่ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 
1,380 แปลง 
 

แปลง ปี 2561 
1. การเตรียมการ 
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์และจัดท าแผน  
200 บ.x 23,280 ราย = 4,656,000 บ. 
2. การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 
2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
200 บ.x 23,280 ราย = 4,656,000 บ. 
2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 240,000 บ.x 466 แปลง = 109,460,000 บ. 
2.3 พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
200 บ.x 23,280 ราย = 4,656,000 บ. 
3. เชื่อมโยงการตลาด 
3.1 ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและเชื่อมโยง
การตลาด 200 บ.x 23,280 ราย = 4,656,000 บ. 
 
 

1.ถ่ายทอดความรู ้(จ) 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (จ)  
3. เช่ือมโยงการตลาด (จ)  

1.มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จ านวน 
23,280 ราย 
2. มีการส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้ 
จ านวน 466 แปลง 
3. มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
เกี่ยวกบัการเชื่อมโยงการตลาด จ านวน  
23,280 ราย 

1.เกษตรกรได้รับการพัฒนา จ านวน 
11,260 ราย 
2.แปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา จ านวน 172 
แปลง 

1.เกษตรกรได้รับการพัฒนา จ านวน 
38,320 ราย 
2. แปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาจ านวน 742 
แปลง 
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการ
เช่ือมโยงการตลาด จ านวน 38,320 ราย 

1.เกษตรกรได้รับการพัฒนา จ านวน 
23,280 ราย 
2. แปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาจ านวน 466 
แปลง 
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการ
เช่ือมโยงการตลาด จ านวน 23,280 ราย 

1.เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้จัดการ
แปลง จ านวน 597 คน 
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 350 
คน 
3. เกิดการการประชุมเครือขา่ย
คณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ 6 ครั้ง 
4. สร้างการรับรู้การการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จ านวน 2 ครั้ง 
5.เกิดการปรับปรุงและพัฒนาฐานขอ้มูล
แปลงใหญ่ 
6. เกิดการจัดการประกวดแปลงใหญ่  
 


