
แปลงใหญ่ข้าว ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
4. ท าแผนที่ zoning 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จัดงาน Field day 
7. เครื่องจักรกลการเกษตร 
 (งบประมาณ 107,180 บาท) 

โรงสีข้าว 
บริษัท แพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007 จ ากัด 

บรษิัท ข้าวทิพย์แพร่ จ ากัด  

การบริหารจัดการ 
วางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยว     
ร่วมกับเกษตรกร 
 
 

ท าอะไร.... 
1. อบรมและตรวจ
รับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน GAP 
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ตามมาตรฐาน 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ท าอะไร....  
ท าสัญญาซือ้-ขายล่วงหน้าเมล็ด
พันธุข์า้ว สันปา่ตอง 1 กับศูนย์
เมล็ดพันธุข์า้วแพร่ 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกข้าว 1,063 ไร่   

  เป็นพื้นที่  S1  ทั้งหมด   
 ในเขตชลประทาน 700 ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน 363 ไร่                                                           

    สินค้า 
ข้าวสันป่าตอง 1 
    ผลผลิต 850  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  3,188 บาท/ไร่ 
    คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลติ 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. บริหารจัดการใช้เคร่ืองจักรกล 
4. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
5. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
 6. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  

การบริหารจัดการ 

ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
     ข้าว 

ท าอะไร.... 
1.ใช้พันธุด์ี ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ใช้สารชีวภัณฑ์ ผลิตปุย๋ใช้เอง 
4. ท านาแบบวังเย็นโมเดล 
5. ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต 

ลดต้นทุนการผลติ 
ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 5,803 บาท/ไร่  
เป็น  3,188บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 45) 

ท าอะไร....  
1. ใช้พันธุด์ี 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ปอเทอืงปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
700 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 850 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 15 % 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ    นายเที่ยง คาระโก 
  เกษตรต าบล   นายณรงค์ ทาขาว 
  เกษตรกรต้นแบบ  นายวิทยา มหิงษา 

       คน 
สมาชิก 115 ราย  
Smart Farmer 100 ราย 
วิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม 

จัดท าข้อมูลรายครัวเรือน 115 ราย 

 
 

  การตลาด 
จัดรถมารับซือ้ผลผลิต 
ในพืน้ที่ของเกษตรกรเพื่อ 
ประหยัดค่าขนส่งได้ถึง 
กิโลกรัมละ 0.20 บาท 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 

แพร่ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.แพร่ 

โครงการ
ชลประทานแพร่ 

สชป.4 

 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  

1. สนับสนุนใช้ปอเทืองปรับปรุงบ ารุงดนิ 5 ตัน 
2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 115 ราย 

3. ท าแผนท่ีรายแปลง 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

แพร่ 
 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

แพร่ 

บริหารจัดการลดราคาปุ๋ยเคมี 
และสารก าจัดศัตรูพืช 

สศก. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานรายแปลง 115 แปลง 

ศูนย์วิจัยข้าว 
แพร่ 

1. ตรวจรับรอง GAP จ านวน 90 ราย  
2. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 ตัน 
3. รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 325 ตัน 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์แพร่ อบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน 115 ราย 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
2. เมล็ดพันธุ ์
คุณภาพ 

 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีละ 3 ตัน        อบต.ห้วยม้า 

ที่ท าการปกครอง 
อ. เมืองแพร่ 

ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการ 
แปลงใหญ่ 

สหกรณ์จังหวัด 
แพร่ 

1. ให้ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนการตลาด 
2. สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร 

ศูนย์ส่งเสริมฯ ด้าน
อารักขาพืช จ.เชียงใหม่ 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด 
ศัตรูพืชในนาข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 



แปลงใหญ่ข้าว ต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
4. ท าแผนท่ี zoning 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จัดงาน Field day 
 (งบประมาณ 97,780 บาท) 

สหกรณ์การเกษตร
เมืองสอง จ ากัด 

การบริหารจัดการ 
วางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยว     
ร่วมกับเกษตรกร 
 
 

ท าอะไร.... 
   อบรมและตรวจรับรองการผลิตตาม 
มาตรฐาน GAP 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ท าอะไร....  
1. ท าสัญญาซือ้-ขายขา้วเปลือก 
2. สหกรณ์ซื้อข้าวเปลือกใน    
    ราคาตลาด 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกข้าว 1,500 ไร่   

  เป็นพื้นที่  S1  ทั้งหมด   
 ในเขตชลประทานทั้งหมด 
 

    สินค้า 
ข้าวสันป่าตอง 1  กข 10  
    ผลผลิต 750  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  3,993  บาท/ไร่ 
    คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลติ 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  

การบริหารจัดการ 

ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากเลีย้งปลา 

ท าอะไร.... 
1.ใช้พันธุด์ี ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ใช้สารชีวภัณฑ์ ผลิตปุ๋ยใช้เอง 
4. ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 4,259 บาท/ไร่  
เป็น  3,993 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 6) 

ท าอะไร....  
1. ใช้พันธุด์ี 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ปอเทอืงปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
700 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 750 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 15 % 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ    นายประดิษฐ์ สลีหล้า 
  เกษตรต าบล     นายสมนึก ค าภีระ 
  เกษตรกรต้นแบบ นางสุจินต์ ไข่ค า 

       คน 
สมาชิก 166 ราย  
Smart Farmer 81 ราย 
 

ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการ 
แปลงใหญ่ระดับจังหวัด 

 
 

  การตลาด 

รับซื้อผลผลติในพืน้ท่ี
ของเกษตรกร 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 

แพร่ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.แพร่ 

โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา 

แม่ยม 
 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  

1. เก็บตัวอย่างและตรวจ 
    วิเคราะห์ดิน 166 ราย 
2. ท าแผนที่รายแปลง 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

แพร่ 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

แพร่ 

บริหารจัดการลดราคาปุ๋ยเคมี 
และสารก าจัดศัตรูพืช 

ศูนย์วิจัยข้าว 
แพร่ 

1. ตรวจรับรอง GAP จ านวน 80 ราย  
2. แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการใช้น้ าอย่าง 
    มีประสิทธิภาพ (เปียกสลับแห้ง) 

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์แพร่ อบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน 166 ราย 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ได้อะไร.... 
    ผลผลิต 100 % ได้มาตรฐาน GAP  

 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอด  
 เทคโนโลยี 

อบต.หัวเมือง 

ท่ีท าการปกครอง 
อ. สอง 

ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการ 
แปลงใหญ่ระดับอ าเภอ 

สหกรณ์จังหวัด 
แพร่ 

1. ให้ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนการตลาด 
2. สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร 

ศูนย์ส่งเสริมฯ ด้าน
อารักขาพืช จ.เชียงใหม่ 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด 
ศัตรูพืชในนาข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จุดสาธิตการเลี้ยงปลานิล สนง.ประมง

จังหวัดแพร่ 



แปลงใหญ่ข้าว เกษตรสมัยใหม่ ต าบลร่องกาศ  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
4. ท าแผนท่ี zoning 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จัดงาน Field day 
 (งบประมาณ 97,220 บาท) 

บริษัท สยามคูโบต้า 
จ ากัด  

การบริหารจัดการ 
1. วางแผนการผลิตและเก็บ
เกี่ยวรว่มกับเกษตรกร 
2. สาธิตการใชเ้ครื่องปักด า
และเครื่องเกี่ยวข้าว 
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างเทคโนโลยี 
 
 
 

ท าอะไร.... 
1. อบรมและตรวจรับรอง
การผลิตตามมาตรฐาน GAP 
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ตาม
มาตรฐาน 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกข้าว 1,329 ไร่   

  เป็นพื้นที่  S1  ทั้งหมด   
 ในเขตชลประทานทั้งหมด 
 

    สินค้า 
ข้าว กข 10  ดอกมะลิ 105  
    ผลผลิต 720  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  3,200  บาท/ไร่ 
    คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลติ 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  

การบริหารจัดการ 

ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
     ข้าว 

ท าอะไร.... 
1.ใช้พันธุด์ี ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ใช้สารชีวภัณฑ์ ผลิตปุ๋ยใช้เอง 
4.ผลิตพันธุใ์ช้เอง 
5.ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 3,500 บาท/ไร่  
เป็น  3,200 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 9) 

ท าอะไร....  
1. ใช้พันธุด์ี 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ปอเทอืงปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
680 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 720 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 15 % 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ นายธนพนธ์ พมิสาร 
  เกษตรต าบล      นายจ าลอง ปลอดโปร่ง 
  เกษตรกรต้นแบบ นางสาวสดวก จ ารัส 

       คน 
สมาชิก 159 ราย  
 Smart Farmer 86 ราย 
 วิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม  
 

ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการ 
แปลงใหญ่ระดับจังหวัด 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 

แพร่ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.แพร่ 

โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา 

แม่ยม 
 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  

1. เก็บตัวอย่างและตรวจ 
    วิเคราะห์ดิน 159 ราย 
2. ท าแผนที่รายแปลง 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

แพร่ 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

แพร่ 

บริหารจัดการลดราคาปุ๋ยเคมี 
และสารก าจัดศัตรูพืช 

ศูนย์วิจัยข้าว 
แพร่ 

ตรวจรับรอง GAP จ านวน 86 ราย  

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์แพร่ 

อบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน 159 ราย 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ได้อะไร.... 
1. ผลผลิตได้
มาตรฐาน GAP 
2. เมล็ดพันธุ์
คุณภาพ  

 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอด  
 เทคโนโลยี 

อบต.ร่องกาศ 

ท่ีท าการปกครอง 
อ. สูงเม่น 

ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการ 
แปลงใหญ่ระดับอ าเภอ 

สหกรณ์จังหวัด 
แพร่ 

1. ให้ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนการตลาด 
2. สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร 

ศูนย์ส่งเสริมฯ ด้าน
อารักขาพืช จ.เชียงใหม่ 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด 
ศัตรูพืชในนาข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ท าอะไร....  
1. สัญญาซือ้-ขายขา้วเปลือก 
2. โรงสีข้าวเปลือกในราคาตลาด 

การตลาด 
ประสานงานกับผูร้ับ
ซือ้ผลผลิตให้
เกษตรกร 



แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

1. บริหารจัดการแปลง 
2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 
3. ท าแผนท่ี zoning 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5. จัดงาน Field day 
6. เครื่องจักรกลการเกษตร 
 (งบประมาณ 54,400 บาท) 

เครือเจรญิโภคภัณฑ์  (CP) 
บริษัทซุนเฮงหลีรุ่งเรือง 

การบริหารจัดการ 
วางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยว     
ร่วมกับเกษตรกร 
 
 

ท าอะไร.... 
   อบรมและตรวจรับรองการผลิตตาม 
มาตรฐาน GAP 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ท าอะไร....  
1. ท าสัญญาซือ้-ขายขา้วโพด
เลีย้งสัตว์ 
2. สหกรณ์ซื้อข้าวโพดเลีย้งสัตว์
ในราคาตลาด 

การตลาด 

      พื้นที่      
 ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

1,000 ไร่   
 เป็นพื้นที่  S2  625 ไร่ 
 เป็นพื้นที่  S3  375 ไร่ 
 นอกเขตชลประทานทั้งหมด 
 

    สินค้า 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ พันธุ์ ซพีี 888 
    ผลผลิต 850  กิโลกรัม/ไร่  
    ต้นทุนการผลิต  2,550  บาท/ไร่ 
    คุณภาพมาตรฐาน GAP 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลติ 

ท าอะไร.... 
1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 
2. บริหารจัดการการตลาด 
3. ร่วมกันบริหารจัดการน้ า 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ 
5. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  

การบริหารจัดการ 

ได้อะไร.... 
1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 
2. มีความม่ันใจในเร่ืองราคา 
    และตลาด 
3. เกษตรกรมีรายได้เสริม 
    จากการปลูกผัก เพาะเห็ด 

ท าอะไร.... 
1.ใช้พันธุด์ี ลดอัตราการใช้พันธุ์ 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 
3.ใช้สารชีวภัณฑ์ ผลิตปุ๋ยใช้เอง 
4. ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต 

ลดต้นทุนการผลิต 

ได้อะไร.... 
ต้นทุนการผลิตลดลง 
จาก 2,890 บาท/ไร่  
เป็น  2,550 บาท/ไร่  
(ลดลงร้อยละ 12) 

ท าอะไร....  
1. ใช้พันธุด์ี 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. ปอเทอืงปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. ไถกลบตอซัง 
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 

เพิ่มผลผลิต 
ได้อะไร.... 
ผลผลิตเพิ่มจาก 
800 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 850 กิโลกรัม/ไร่ 
 ที่ ความช้ืน 14 % 

          ทมีผู้จัดการ 
  เกษตรอ าเภอ    นายนิวัฒน์ สมใจ 
  เกษตรต าบล นางสาวจันทริา กันทะ 
  เกษตรกรต้นแบบ นายเสน่ห์ วงศ์เมอืง  

       คน 
สมาชิก 155 ราย  
 Smart Farmer 80 ราย 
 วิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม 
 

ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการ 
แปลงใหญ่ระดับจังหวัด 

 
 

  การตลาด 

รับซื้อผลผลติในพืน้ท่ี
ของเกษตรกร 

ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด 

แพร่ 

สนง. เกษตร 
และสหกรณ์ 

จ.แพร่ 

โครงการ
ชลประทานแพร่ 

สชป.4 

 

 บริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่ 
แปลงผลิตขา้ว  

1. เก็บตัวอย่างและตรวจ 
    วิเคราะห์ดิน 155 ราย 
2. ท าแผนที่รายแปลง 

สถานีพัฒนา 
ท่ีดินจังหวัด 

แพร่ 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

แพร่ 

บริหารจัดการลดราคาปุ๋ยเคมี 
และสารก าจัดศัตรูพืช 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรแพร่ 

ตรวจรับรอง GAP จ านวน 80 ราย  

สนง. ตรวจบัญชี 
สหกรณ์แพร่ 

อบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน 155 ราย 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ได้อะไร.... 
    ผลผลิต 100 % ได้มาตรฐาน GAP  

 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอด  
 เทคโนโลยี 

อบต.แม่ทราย 

ท่ีท าการปกครอง 
อ. ร้องกวาง 

ประสานงานอ านวยการบริหารจัดการ 
แปลงใหญ่ระดับอ าเภอ 

สหกรณ์จังหวัด 
แพร่ 

1. ให้ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนการตลาด 
2. สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร 

ศูนย์ส่งเสริมฯ ด้าน
อารักขาพืช จ.เชียงใหม่ 

สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด 
ศัตรูพืชในนาข้าว (ให้ความรู้ + หัวเช้ือ) 

ได้อะไร.... 
1. มีตลาดแน่นอน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 


