
มันสําปะหลัง 

1.วัตถุประสงค 
1.1 พัฒนาความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แกเจาหนาท่ีใหมีความพรอมในการถายทอดความรู 

สูเกษตรกร  
1.2 ถายทอดความรูแกเกษตรกรใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง และบริหารจัดการ

ผลผลิตในรูปแบบแปลงใหญ 
1.3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลังคุณภาพ ในรูปแบบแปลงใหญ 
1.4 สรางเครือขายการซื้อขายผลผลิตมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพ 

2. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
  2.1 เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด 113 แปลง เกษตรกร 8,069 ราย 
  2.2 ดําเนินการ ในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ี  42  จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ ขอนแกน รอยเอ็ด เลย อุดรธานี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร อุบลราชธานี มหาสารคาม มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ 
สุรินทร กําแพงเพชร นครสวรรค พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุทัยธานี เพชรบูรณ และจังหวัดเชียงราย(ตามเอกสาร
หมายเลข 1 และ 2) โดยแบงเปน  3 กลุม ดังนี้  
   2.2.1 กลุมแปลงใหญตนแบบและท่ัวไป คือแปลงใหญท่ีดําเนินการแลวในป 2559   
   2.2.2 กลุมแปลงใหญใหม คือ แปลงใหญท่ีจะดําเนินการใน ศพก. มันสําปะหลังท่ียังไมมีแปลงใหญ  
   2.2.3 กลุมแปลงใหญเตรียมความพรอม คือกลุมท่ีมีเปาหมายท่ีจะเปนแปลงใหญในป 2561 
คัดเลือกแปลงโดยพิจารณาจากกลุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ป 2559 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร(มันสําปะหลัง) ภายใตโครงการยุทธศาสตรสินคาเกษตร (มันสําปะหลัง)  

3. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  
  กระบวนการดําเนินงานทุกข้ันตอน ขอใหมีการบูรณาการงานทุกงานภายในสํานักงานเกษตรจังหวัด 
หนวยงานตางๆ ภายในกรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานภาคีตางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

 3.1 จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรรวมกัน ในรูปแบบแปลงใหญ            
โดยเนนการใชกระบวนการกลุมในการจัดทําแผนตามความตองการ ใหเกิดการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท้ังการผลิต และการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
แปลงใหญตนแบบและท่ัวไป แปลงใหญใหม แปลงใหญเตรียมความพรอม  

เตรียมการ เตรียมการ เตรียมการ 
   1. สรางการรับรู (สรางแรงจูงใจ) 

  2. จัดต้ังทีมงาน 4 ทีม 
  3. ประชาสัมพันธและช้ีแจงเกษตรกร 
  4. รับสมัครเกษตรกร 
  5. เสนอเขารวมแปลงใหญของ กษ. 
  6. จัดต้ังกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) 

  1. สรางการรับรู 
  2. ประชาสัมพันธและช้ีแจงเกษตรกร 
  3. รับสมัคร (คัดเลือก) เกษตรกร  
  4. จัดต้ังกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) 

  5. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี 
  6. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 



  7. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี 
  8. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

การพัฒนาผูจัดการแปลง การพัฒนาผูจัดการแปลง การพัฒนาผูจัดการแปลง 
  -   กสก. อบรมผูจัดการแปลง   - 
การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา 
มีการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนา
ของกลุมตามการบริหารจัดการรูปแบบ
แปลงใหญ 

ผู จัดการแปลงจัดทําเปาหมาย และ              
มีกิจกรรมการดําเนินงานแปลงใหญ               
5 ดาน ไดแก ลดตนทุนการผลิต เพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต การตลาด 
และการบริหารจัด รวมมีกิจกรรม
การบูรณาการท้ังภาครัฐ และเอกชน 

กลุมมีแผนพัฒนาจากการวิ เคราะห
ความตองการของกลุม ท่ีสอดคลองกับ
การบริหารจัดการแบบแปลงใหญ 

การปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานตามแผน 
(42 แปลง อบรม จํานวน 3 – 6 ครั้ง 
รวม 1,200  บาท) 
1. เวทีช้ีแจง พรอมท้ังจัดทําแผน โดย
ใชกระบวนการกลุม วิเคราะหประเด็น
ความตองการดานเทคโนโลยีการผลิต 
ปจจัยการผลิต และการตลาด  
2. เวทีเรียนรูประกอบดวยประเด็น
หลัก 3 ประเด็น   
  2 .1 ถายทอดเทคโน โลยีการลด
ตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
      2.1.1 ถายทอดความรูการปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน
การผลิต รวมถึงเพิ่มมูลคาผลผลิต การ
บริหารจัดการปจจัยการผลิต  และจัดการ
ทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพิ่มผลผลิตดวยการจัดการระบบน้ํา  
- ลดตนทุนการผลิต ดวยการใชปุย
อย างเหมาะสม และใช ปุ ยตาม         
คาวิเคราะหดิน   
- การจัดการศัตรูพืชท่ีเหมาะสม 
- มีการบริหารปจจัยการผลิตท่ี
เหมาะสม  
- เพิ่มมูลคาผลผลิตดวย 1)การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตอยางมีคุณภาพ สะอาด 
ไมมีหัวมันเนาปน หรือ  2)การแปร

(29 แปลงๆ ละ 50 ราย อบรมจํานวน      
3 - 6  ครั้ง รวม 1, 200 บาท) 
1. เวทีช้ีแจง พรอมท้ังจัดทําแผน โดย
ใชกระบวนการกลุม วิเคราะหประเด็น
ความตองการดานเทคโนโลยีการผลิต 
ปจจัยการผลิต และการตลาด  
2. เวทีเรียนรูประกอบดวยประเด็น
หลัก 3 ประเด็น   
  2 .1 ถายทอดเทคโน โลยีการลด
ตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
      2.1.1 ถายทอดความรูการปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน
การผลิต รวมถึงเพิ่มมูลคาผลผลิต การ
บริหารจัดการปจจัยการผลิต  และจัดการ
ทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพิ่ มผลผลิตด วยการใช พั นธุ ท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี ปรับปรุงบํารุงดิน
ใช ปุ ยอย างเหมาะสม การจัดการ 
ระบบน้ํ า จั ดการศัตรู พื ชอย าง
เหมาะสม และเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 
- ลดตนทุนการผลิต ดวยการใชปุย
ตามคาวิเคราะหดิน  ใชพันธุและ
ระยะปลูกท่ีเหมาะสม ปลูกในชวงเวลา
ท่ีเหมาะสม 

(42 แปลงๆ ละ 40 ราย อบรมจํานวน 
3 - 6  ครั้ง รวม 1,200 บาท) 
1. เวทีช้ีแจง พรอมท้ังจัดทําแผน โดย
ใชกระบวนการกลุม วิเคราะหประเด็น
ความตองการดานเทคโนโลยีการผลิต 
ปจจัยการผลิต และการตลาด  
2. เวทีเรียนรูประกอบดวยประเด็น
หลัก 3 ประเด็น   
  2.1 ถายทอดเทคโนโลยีการลด
ตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
       2.1.1 ถายทอดความรูการปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน
การผลิต รวมถึงเพิ่มมูลคาผลผลิต การ
บริหารจัดการปจจัยการผลิต  และจัดการ
ทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพิ่ มผลผลิตด วยการใช พั นธุ ท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี ปรับปรุงบํารุงดิน
ใช ปุ ยอย างเหมาะสม การจัดการ 
ระบบน้ํ า จั ดการศัตรู พื ชอย าง
เหมาะสม และเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 
- ลดตนทุนการผลิต ดวยการใชปุย
ตามคาวิเคราะหดิน  ใชพันธุและ
ระยะปลูกท่ีเหมาะสม ปลูกในชวงเวลา
ท่ีเหมาะสม 



รูปเบ้ืองตน 
       2.1.2 สงเสริมและพัฒนากลุม
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ เ ค รื อ ข า ย ผู ผ ลิ ต         
มันสําปะหลังคุณภาพ  ผลิตมันเสน
สะอาด  โดยมีการจัดกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการ
ผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และแปรรูป
มันเสนสะอาด คุณภาพดี มีการติดตาม
ควบคุม กํากับคุณภาพผลผลิตอยาง
ตอเนื่องรวมกันของสมาชิก (ใชระบบ
การควบคุมภายในกลุม เพื่อการบริหาร
จัดการกลุม) ดวยการพัฒนาเกษตรกร
ใหเปน Smart Farmer ตามแนวทางท่ี
ไดกําหนดไวแลว (กองพัฒนาเกษตรกร) 
ท้ั งนี้ ก าร จัด เว ที ในแต ละครั้ ง อาจ
ประกอบดวยการเรียนรูมากกวา 1 
เรื่อง 
         2.1.3 เช่ือมโยงเครือขายการ
ซื้อขายผลผลิตมันสําปะหลังสดและมัน
เสนสะอาด จัดทําขอตกลงและพัฒนา
ระบบตรวจสอบยอนกลับซึ่งกันและกัน
อย างต อ เนื่ อง  ระหว า ง เกษตรกร 
โรงงานแปงมัน ลานมัน โรงงานอาหาร
สัตว และโรงงานเอทานอล 
3.  เ วทีส รุปและประ เ มินผลการ
ดําเนินงานตามแผน  
 
4. จัดทําแปลงเรียนรู เพิ่มผลผลิต           
ลดตนทุนการผลิต ดวย การใชปุยตาม
คาวิเคราะห จัดการระบบน้ําในแปลง    
มันสําปะหลัง หรืออื่นๆ ตามความ
ตองการของเกษตรกร 
(42 แปลง x 20,000 บาท) 

- มีการบริหารปจจัยการผลิตท่ี
เหมาะสม  
- เพิ่มมูลคาผลผลิตดวยการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอยางมีคุณภาพ สะอาด ไมมี
หัวมันเนาปน และแปรรูปเบ้ืองตน 

       2.1.2 สงเสริมและพัฒนากลุม
เกษตรกรและเครือข าย ผู ผ ลิตมัน
สําปะหลังคุณภาพ ผลิตมันเสนสะอาด  
โดยมีการจัดกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมมาตรฐานการผลิต การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต และแปรรูปมันเสนสะอาด 
คุณภาพดี มีการติดตามควบคุม กํากับ
คุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่องรวมกัน
ของสมาชิก ( ใชระบบการควบคุม
ภายในกลุม เพื่อการบริหารจัดการ
กลุม) 
 
        2.1.3 เช่ือมโยงเครือขายการซื้อ
ขายผลผลิตมันสําปะหลังสดและมันเสน
สะอาด จัดทําขอตกลงและพัฒนา
ระบบตรวจสอบยอนกลับซึ่งกันและกัน
อย างต อ เนื่ อง  ระหว า ง เกษตรกร 
โรงงานแปงมัน ลานมัน โรงงานอาหาร
สัตว และโรงงานเอทานอล 
3.  เ วทีส รุปและประ เ มินผลการ
ดําเนินงานตามแผน  
 
4. จัดทําแปลงเรียนรู เพิ่มผลผลิต           
ลดตนทุนการผลิต ดวยการจัดการดิน
อยางมีประสิทธิภาพ การใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน ใชพันธุท่ีเหมาะสม จัดการ
ระบบน้ําในแปลงมันสําปะหลัง  หรือ
อื่นๆ ตามความตองการของเกษตรกร 
(29 แปลง x 40,000 บาท) 

- มีการบริหารปจจัยการผลิตท่ี
เหมาะสม  
- เพิ่มมูลคาผลผลิตดวยการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอยางมีคุณภาพ สะอาด ไมมี
หัวมันเนาปน และแปรรูปเบ้ืองตน 

       2.1.2 สงเสริมและพัฒนากลุม
เกษตรกรและเครือข าย ผู ผ ลิตมัน
สําปะหลังคุณภาพ ผลิตมันเสนสะอาด  
โดยมีการจัดกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมมาตรฐานการผลิต การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต และแปรรูปมันเสนสะอาด 
คุณภาพดี มีการติดตามควบคุม กํากับ
คุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่องรวมกัน
ของสมาชิก ( ใชระบบการควบคุม
ภายในกลุม เพื่อการบริหารจัดการ
กลุม) 
 
           2.1.3 เช่ือมโยงเครือขายการ
ซื้อขายผลผลิตมันสําปะหลังสดและมัน
เส น ส ะอ า ด  จั ด ทํ า ข อ ต กล งแ ละ
พัฒนาการตลาดมันสําปะหลังสด และ
มัน เสนสะอาด  ระหว าง เกษตรกร 
โรงงานแปงมัน ลานมัน โรงงานอาหาร
สัตว และโรงงานเอทานอล 
3.  เ วทีส รุปและประ เ มินผลการ
ดําเนินงานตามแผน  
 
4. จัดทําแปลงเรียนรู เพิ่มผลผลิต                 
ลดตนทุนการผลิต ดวยการจัดการดิน
อยางมีประสิทธิภาพ การใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน ใชพันธุท่ีเหมาะสม จัดการ
ระบบน้ําในแปลงมันสําปะหลัง หรืออื่นๆ 
ตามความตองการของเกษตรกร 
(28 แปลง x 20,000 บาท) 

การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล 
   
   



เอกสารหมายเลข 1 
 

กลุม 1 : แปลงใหญ คือ กลุมแปลงใหญท่ีดําเนินการ ในป 2559 จํานวน 42 แปลง 
ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 

1 ภูปอ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 166/1,860 

2 บอถํ้า, วังหามแห, วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 514/12,815 

3 ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 100/3,224 

4 กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา 350/10,000 

5 นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา 50/1,727 

6 ลาดบัวขาว สีค้ิว นครราชสีมา 68/1,647 

7 มะคา, บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา 124/1,590 

8 โนนเมืองพฒันา ดานขุนทด นครราชสีมา 107/1,453 

9 บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา 107/1,408 

10 หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา 58/1,408 

11 แชะ ครบุรี นครราชสีมา 52/1,270 

12 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 120/1,000 

13 หนวงสรวง, พนัดุง, บึงออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 100/1,000 

14 ทัพรัง พระทองคํา นครราชสีมา 50/1,000 

15 วังยายทอง เทพารักษ นครราชสีมา 100/1,000 

16 สํานักตะครอ เทพารักษ นครราชสีมา 100/1,000 

17 อุดมธัญญา ตากฟา นครสวรรค 90/1,253 

18 โกรกแกว โนนสุวรรณ บุรีรัมย 200/3,000 

19 บัวคํา โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 139/1,342 

20 คํานาดี, แวง โพนทอง รอยเอ็ด 100/1,293 

21 สวนจิก, ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 207/1,175 

22 ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด 200/1,150 

23 บึงงาม, เขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด 150/1,100 

24 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุร ี 129/3,000 

25 คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบุร ี 122/2,879 

26 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุร ี 306/6,276.25 

27 เอราวัณ เอราวัณ เลย 122/1,996 
  



ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 

28 หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว 51/1,400 

29 หินซอน แกงคอย สระบุรี 55/1,134 

30 วังลึก บานดานลานหอย สุโขทัย 56/1,018 

31 ปาออ ลานสัก อุทัยธานี 300/5,000 

32 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 42/1,000 

33 วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว 40/1,000 

34 ชุมพร, ชมสะอาด, บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด 158/950 

35 เขารวก ลําสนธิ ลพบุร ี 34/804 

36 หนองฝาย เลาขวัญ กาญจนบุรี 30/700 

37 หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี 30/530 

38 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 30/1,350 

39 หนองไผ ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 50/1,111.25 

40 หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว 46/1,049 

41 โสมเยี่ยม น้ําโสม อุดรธานี 50/500 

42 แมเปน แมเปน นครสวรรค 50/386 

 
กลุม 2 : แปลงใหญใหม คือ กลุมแปลงใหญท่ีตองดําเนินการขอการรับรองจากคณะอนุกรรมการพฒันาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด ในป 2560 โดยกลุมจะตองมีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต 1,000 ไร ข้ึนไป และเกษตรกร
สมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายข้ึนไป จํานวน 29 แปลง 

ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ราย/ไร 

(ตามเงื่อนไขแปลงใหญ) 
1 หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี 50/1,000 
2 สิงห ไทรโยค กาญจนบุรี 50/1,000 
3 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 50/1,000 
4 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 50/1,000 

5 หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี 50/1,000 
6 ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 50/1,000 

7 บานฉาง บานฉาง ระยอง 50/1,000 
8 หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 50/1,000 
9 สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว 50/1,000 

10 หนองสังข อรัญประเทส สระแกว 50/1,000 

11 ทัพราช ตาพระยา สระแกว 50/1,000 

12 ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว 50/1,000 



ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ราย/ไร 

(ตามเงื่อนไขแปลงใหญ) 
13 คลองหาด คลองหาด สระแกว 50/1,000 

14 หนองมวง โคกสูง สระแกว 50/1,000 

15 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ 50/1,000 
16 บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี 50/1,000 

17 ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ 50/1,000 

18 วงตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 50/1,000 
19 วังตะเฆ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 50/1,000 
20 หนองไมงาม บานกรวด บุรีรัมย 50/1,000 
21 กระจาย ปาต้ิว ยโสธร 50/1,000 

22 คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร 50/1,000 

23 แมวงก แมวงก นครสวรรค 50/1,000 

24 บานดง อุบลรัตน ขอนแกน 50/1,000 

25 หนองโน กระนวน ขอนแกน 50/1,000 

26 นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน 50/1,000 

27 หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 50/1,000 

28 ศรีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี 50/1,000 
29 ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี 50/1,000 

 
กลุม 3 : แปลงใหญเตรียมความพรอม คือ กลุมท่ีตองดําเนินการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                    
จัดกระบวนการกลุมใหเขมแข็ง และเช่ือมโยงการผลิตมันสําปะหลัง โดยจัดทําขอมูลเชนเดียวกับแปลงใหญ               
จํานวน 28 จังหวัด รวม 42 แปลง  
 

ลําดับ จังหวัด กลุม ราย 
1 ลพบุรี 2 80 
2 สระบุรี 1 40 
3 กาญจนบุรี 2 80 
4 สุพรรณบุรี 1 40 
5 จันทบุรี 1 40 
6 ฉะเชิงเทรา 1 40 
7 กาฬสินธุ 2 80 
8 รอยเอ็ด 1 40 
9 เลย 3 120 

10 อุดรธานี 1 40 
11 ชัยภูมิ 1 40 



ลําดับ จังหวัด กลุม ราย 
12 นครราชสีมา 2 80 
13 บุรีรัมย 2 80 
14 ยโสธร 1 40 
15 มหาสารคาม 1 40 
16 มุกดาหาร 1 40 
17 หนองคาย 1 40 
18 สกลนคร 1 40 
19 หนองบัวลําภู 1 40 
20 ศรีสะเกษ 2 80 
21 สุรินทร 2 80 
22 กําแพงเพชร 2 80 
23 พิษณุโลก 2 80 
24 สุโขทัย 1 40 
25 ตาก 1 40 
26 อุทัยธานี 2 80 
27 เพชรบูรณ 2 80 
28 เชียงราย 2 80 

 
 
  



เอกสารหมายเลข 2 
สรุปเปาหมายการดําเนินการรายจังหวัด 

 
ลําดับ จังหวัด แปลงใหญ

ตนแบบ 
แปลงใหญใหม แปลงใหญเตรียมความ

พรอม 
รวม 

กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย 
1 ลพบุรี 4 591 1 50 2 80 7 721 
2 สระบุรี 1 55   1 40 2 95 
3 กาญจนบุรี 4 140 1 50 2 80 7 270 
4 ราชบุรี   1 50   1 50 
5 สุพรรณบุรี     1 40 1 40 
6 ชลบุรี   2 100   2 100 
7 ระยอง   1 50   1 50 
8 ปราจีนบุรี   1 50   1 50 
9 สระแกว 3 137 6 300   9 437 

10 จันทบุรี     1 40 1 40 
11 ฉะเชิงเทรา   1 50 1 40 2 90 
12 กาฬสินธุ 1 166 1 50 2 80 4 296 
13 ขอนแกน   3 150   3 150 
14 รอยเอ็ด 6 954   1 40 7 994 
15 เลย 1 122   3 120 4 242 
16 อุดรธานี 1 50 1 50 1 40 3 140 
17 ชัยภูมิ   3 150 1 40 4 190 
18 นครราชสีมา 14 1,428   2 80 16 1,508 
19 บุรีรัมย 1 200 1 50 2 80 4 330 
20 ยโสธร   1 50 1 40 2 90 
21 อุบลราชธานี   3 150   3 150 
22 มหาสารคาม     1 40 1 40 
23 มุกดาหาร     1 40 1 40 
24 หนองคาย     1 40 1 40 
25 สกลนคร     1 40 1 40 
26 หนองบัวลําภู     1 40 1 40 
27 ศรีสะเกษ     2 80 2 80 
28 สุรินทร     2 80 2 80 
29 กําแพงเพชร 2 600 1 50 2 80 5 730 
30 นครสวรรค 2 140 1 50   3 190 



31 พิษณุโลก     2 80 2 80 
32 สุโขทัย 1 56   1 40 2 96 
33 ตาก     1 40 1 40 
34 อุทัยธานี 1 300   2 80 3 380 
35 เพชรบูรณ     2 80 2 80 
36 เชียงราย     2 80 2 80 
รวม จังหวัด 42 4,939 29 1,450 42 1,680 113 8,069 

 
 
 


