
โครงการสงเสริมเกษตรการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ “ยางพารา” 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร มีการบริหารจัดการรวมกัน 
เพ่ือใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน 

1.2 เพ่ือใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

2.1 เปาหมาย รวมทั้งสิ้น 148 แปลง ประกอบดวย 
1) แปลงใหญป 2560 (แปลงปที่ 3) จํานวน 38 แปลง 
2) แปลงใหญป 2561 (แปลงปที่ 2) จํานวน 65 แปลง 
3) แปลงใหญป 2562 (แปลงปที่ 1) จํานวน 45 แปลง 

2.2 สถานท่ีดําเนินการ 34 จังหวัด นาน พะเยา กําแพงเพชร เชียงราย กาญจนบุรี ตราด จันทบุรี 
ระยอง ปราจีนบุรี บึงกาฬ รอยเอ็ด บุรีรัมย สกลนคร หนองบัวลําภู ขอนแกน อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธาน ี
มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ  ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี ชุมพร พังงา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง สุ
ราษฎรธานี สงขลา สตูล  

3. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

3.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ 

3.1.1 การวิเคราะหจัดทําแผนและการจัดเก็บขอมูล 
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้
3.1.1.1 การประชาสัมพันธ ชี้แจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและ

วิธีการดําเนินงานของโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
3.1.1.2 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห เพื่อ

ทบทวนและปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการ
วิเคราะห เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
การตลาด และการบริหารจัดการ 

3 .1 .1 .3 การจัดเก็บข อมู ล โดยจัดทํ าทะเบี ยนสมาชิ กและบันทึ กขอมู ลระบบ 
bigfarm60.doae.go.th 

1) แปลงใหญ ป 2560 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก 
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  
- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเดน็ตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
- ปรับปรุงขอมูลในระบบ   

2) แปลงใหญ ป 2561 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก   
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  
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- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  
ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  

- ปรับปรุงขอมูลในระบบ   
3) แปลงใหญป 2562 

- จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิกที่สมัครใจเขารวม
โครงการใหครบถวนตามเงื่อนไขในการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 

- เปดแปลงและบันทึกขอมูลสมาชิกในระบบใหครบถวน เมื่อผานการรับรองจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
COO) แลว 

หมายเหตุ  
1) การจัดทําขอมูลพื้นฐานของสมาชิก ใหใชขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ขอมูลการผลิต

การตลาดของเกษตรกร และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ผานกระบวนการจัดเวทีวิเคราะหและวางแผนรวมกันของ
สมาชิก โดยใชเครื่องมือ Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะหและวางแผนการผลิต 
ผลิตรายบุคคล  และแผนบริหารจัดการกลุม ในการลดตนทุน และยกระดับรายได และนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน
ตามแบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ เพ่ือบันทึกไวในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
ใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการตอไป  

2) การบันทึกขอมูล : บันทึกขอมูลในระบบออนไลน bigfarm60.doae.go.th 
3) การรายงานผลการรับรองและขึ้นทะเบียนเปนแปลงใหญ ตลอดจนการแกไขปรับปรุงขอมูล

ในฐานขอมูลโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ใหผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดดําเนินการผานระบบ
http://bigfarm60.doae.go.th เทานั้น  

3.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดําเนินการแบบบูรณาการท่ีสําคัญ คือ 
 ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และสอดคลองกับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 
 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
3.1.2.1 แปลงใหญ ป 2560 แปลงปที่ 3  

1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงจัดทําแผนธุรกิจและปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน   
แปลงใหญดวยการจัดเวทีเพ่ือทบทวนและปรับปรุงเปาหมายการพัฒนาของกลุมอยางตอเนื่อง และนําขอมูลมา
บันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.th โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และ
การบริหารจัดการ มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้  

แปลงขนาดเล็ก  (30-50 ราย) แปลงละ 3,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 4,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ  (71-100 ราย)  แปลงละ 5,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย)  แปลงละ 6,000 บาท 

2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) 
การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด 

เปนการสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับ 
ที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งในการจัดเวทีการถายทอด
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ความรู อาจบรูณาการกับกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การ
จัดการดินและปุย การจัดอาชีพเสริม เปนตน รวมทั้งกิจกรรมที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (หนวยงาน
อ่ืนๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวงอ่ืนๆ และภาคเอกชน) ทั้งนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทํา
หลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับกลุมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเชื่อตางๆ ได 
มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 16,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 24,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย)  แปลงละ 32,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย)  แปลงละ  40,000 บาท 

3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร  
สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เปนการสนับสนุน

วัสดุ เพ่ือประกอบการใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชน การแปรรูป การเพ่ิมมูลคา 
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน มีคาใชจายในการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย)  แปลงละ 65,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 75,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 85,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 95,000 บาท 

3.1.2.2 แปลงใหญ ป 2561 แปลงปที่ 2)  
ดําเนินการในแนวทางเดียวกันกับแปลงป 2560 โดยกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุน

ประกอบดวย  
1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก  (30-50 ราย) แปลงละ 3,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 4,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ  (71-100 ราย)  แปลงละ 5,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย)  แปลงละ 6,000 บาท 

2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด)  
มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 16,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 24,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย)  แปลงละ 32,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย)  แปลงละ  40,000 บาท 

3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
 แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 65,000 บาท  
  แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 75,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย)  แปลงละ 85,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย)  แปลงละ 95,000 บาท 
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3.1.2.3 แปลงใหญ ป 2562 แปลงปที่ 1  
1) การเตรียมการ 

(1) รับรองแปลงผาน COO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2561) 
(2) จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหาร

จัดการรูปแบบแปลงใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญมาบันทึกในระบบ 
bigfarm60.doae.go.th มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย)  แปลงละ 5,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 6,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย)  แปลงละ 7,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย)  แปลงละ 8,000 บาท 

2) การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร (เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) 

(1) ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
(2) การสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และ

รวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร 
 (3) สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด 

มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย)  แปลงละ 24,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 36,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย)  แปลงละ 48,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย)  แปลงละ 60,000 บาท 

3) สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู  
    จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเปนการทดสอบหรือสาธิต

เทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีที่ตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความ
เห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพื้นที่  (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
มหาวิทยาลัย เปนตน) มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย)  แปลงละ 160,000 บาท  
  แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย)  แปลงละ 180,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย)  แปลงละ 200,000 บาท  
  แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 240,000 บาท 

3.2.3 การประชุมเครือขายของคณะกรรมการแปลงใหญ (แนวทางการจัดประชุมตาม
ภาคผนวก) 

จัดประชุมเครือขายของคณะกรรมการแปลงใหญ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
เขต และระดับประเทศ เครือขายละ 4 ครั้ง เพ่ือวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ 

ระดับอําเภอ จํานวน 4 ครั้งๆ ละ  1 วัน   
ระดับจังหวัด จํานวน  4 ครั้ง ๆ ละ  1 วัน   
ระดับ เขตๆละ 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน  
ระดับประเทศ 4 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน  
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3.2.4 จัดงานประชาสัมพันธสรางการรับรูใหกับสมาชิกแปลงใหญและผูสนใจ  
กรมสงเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหกับสมาชิกแปลงใหญและ

ผูสนใจ ผลงานการสงเสริมตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  
3.2.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ติดตาม ประเมินผลโครงการ โดยกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  

3.2.6 พัฒนาดานระบบฐานขอมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ 
สวนภูมิภาค ดําเนินการจัดเก็บขอมูลสมาชิกแปลงใหญ และบันทึกขอมูลใหเปน

ปจจุบัน และติดตามผลการดําเนินงานแปลงใหญ เพ่ือบันทึกผลใหเปนปจจุบัน 
3.2.7บริหารจัดการสํานักงานขับเคลื่อนโครงการ  
  จัดประชุม/ประสานงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของและจัดทํารายงาน 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


