
ความกา้วหนา้ในการขบัเคล่ือน 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

กรมส่งเสริมการเกษตร 
23 พฤศจิกายน 2559 
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Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

ระยะเวลา 

หน่วยงาน 

พ.ย. 59 -ม.ค. 60 พ.ย. 59- ม.ค. 60 ธ.ค. 59- ก.ย. 60 พ.ย. 59 - ก.ย. 60 พ.ย. 59- ก.ย. 60 

ทีม 4 ทีม/เกษตรกร/ ทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ศพก./ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กสส./กสก. กสก./กตส./SC/ทีม 4 ทีม SC/ทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 

 
เป้าหมาย 

 

แปลงใหญ ่ปี 2559 จ านวน 600 แปลง/กลุ่มสามารถบรหิารจัดการแปลงในดา้นการวางแผน/จัดการการผลติ การตลาดและการ
บริหารจัดการกลุม่ได้ดข้ึีน  
1. ลดต้นทุน 20%                                2. เพิ่มผลผลิต 20%                           3. ยกระดับคณุภาพผลผลติสู่มาตรฐาน  
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด           5. เพิ่มศักยภาพการบรหิารการจัดการ  

1. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ IFPP 
2. พัฒนาผู้จัดการแปลง 
3. พัฒนาเกษตรกรสู่การเปน็
ผู้จัดการแปลง 
4. อบรมบัญชีต้นทุนอาชีพแก่
สมาชิกกลุ่ม 
5. ทบทวนปรับปรุงแผนและ
เป้าหมายของกลุ่ม 
 
 
 
 

1. ประชุมทีมผู้จัดการและทีม
สนับสนุน 3 ทีม 
2. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อ
จัดท าแผนการผลิตราย
ครัวเรือน/จัดเกบ็ข้อมูล
รายบุคคล (IFPP) 
3. บริหารจัดการการผลิต การ
ใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องมือ
อุปกรณใ์นการผลิตรว่มกัน 
4. พัฒนาการบริหารจัดการ
กลุ่ม 
 

1. การแปรรปูเบือ้งต้นสรา้ง
แบรนด์และพฒันาบรรจุภณัฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
2. จัดเวทีเชื่อมโยงแหล่งรับ
ซ้ือกับผู้ผลิต  
3. การรวบรวมและคดัแยก
ส่งตลาดคู่ค้า 
4. ขยายช่องทางการตลาด 
 
 
 
 

1. ประชุม SC เพื่อบูรณาการ
ท างาน 
2. จัดท าแผนการสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์และวางแผน
การตลาด และจัดท าแผนธุรกิจ
กลุ่ม (ระหว่างผู้ผลิตและผูซ้ื้อ) 
4. ก าหนดแผนพฒันากลุ่ม 
 
 

 
 

ด้านการผลิต 
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต เช่น 
  - การใช้พันธุ์ดี 
  - การใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบั
พืชนั้นๆ 
2. จัดท าแปลงเรียนรูต้ามความ
ต้องการของกลุ่ม 
3. การยกระดับคณุภาพผลผลิตสู่
มาตรฐานด้านต่างๆ 
   - GAP/เกษตรอินทรีย/์RSPO/อื่นๆ 

กจิกรรม 

แปลงปี 
2559 

แผน 1. เตรียมการ 3. การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

2. จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ 

5. การพัฒนา   
ด้านการตลาด 

4. การ
พัฒนาการผลิต 
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   กิจกรรม 
1. ประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
2. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้นทุกแปลง (จ านวน
สมาชิก ชนิดสินค้า ขนาดพื้นที่ 
ฯลฯ) 
3. เสนอข้อมูลผ่าน SC และ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ
รับรองแปลง 
4. แจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่าย
เลขาฯ (กสก.) ภายใน มค. 60 
5. บันทึกข้อมูลแปลงที่ผ่าน
การรับรองในระบบ 
6. คัดเลือกและแต่งต้ัง
กรรมการกลุ่ม 

1. ประชุมทีมผู้จัดการและทีม
สนับสนุน 3 ทีม 
2. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อ
จัดท าแผนการผลิตราย
ครัวเรือน/จัดเกบ็ข้อมูล
รายบุคคล (IFPP) 
3. บริหารจัดการการผลิต 
การใช้ปัจจัยการผลิตและ
เครื่องมืออปุกรณใ์นการผลิต
ร่วมกัน 
 
 
 
 

1. การแปรรปูเบือ้งต้นสรา้ง
แบรนด์และพฒันาบรรจุภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
2. จัดเวทีเชื่อมโยงแหล่งรับ
ซ้ือกับผู้ผลิต  
3. การรวบรวมและคดัแยก
ส่งตลาดคู่ค้า 
4. ขยายช่องทางการตลาด 
 
 
 
 

- 

1. ประชุม SC เพื่อบูรณา
การท างาน 
2. ทีมผู้จัดการร่วมกับ
เกษตรกรวิเคราะห์และ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
แปลงทั้ง 5 ด้าน 
3. จัดท าแผนการสนับสนุน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาและจัดท าแผนพัฒนา
กลุ่ม 
 
 
 

ด้านการผลิต 
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลิต 
  - การใช้พันธุ์ดี 
  - การใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพืชนั้นๆ 
2. จัดท าแปลงเรียนรูต้ามความ
ต้องการของกลุ่ม 
3. การยกระดับคณุภาพผลผลิต
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ 
   - GAP/เกษตรอินทรีย/์RSPO/
อื่นๆ 
 

ระยะเวลา 

หน่วยงาน 

พ.ย. 59-ม.ค. 60 ธ.ค. 59-ก.พ. 60 ธ.ค. 59- ก.ย. 60 ธ.ค. 59-ก.ย. 60 ธ.ค. 59- ก.ย. 60 

ศพก./ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กสส./กสก. 

แปลงปี 
2560 

กสก./กตส./SC/ทีม 4 ทีม SC/ทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 

 
เป้าหมาย 

 

แปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวนไม่น้อยกว่า 400 แปลง  
1. ลดต้นทุน 20%                                2. เพิ่มผลผลิต 20%                           3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน  
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด           5. เพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการ  

ทีม 4 ทีม/เกษตรกร/ ทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แผน 1. เตรียมการ 3. การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

2. จัดท า
แผนปฏิบัติการ 

5. การพัฒนา   
ด้านการตลาด 

4. การ
พัฒนาการผลิต 

Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
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กิจกรรม 1. ประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
2. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้นทุกแปลง (จ านวน
สมาชิก ชนิดสินค้า ขนาดพื้นที่ 
ฯลฯ) 
3. คัดเลือกและแต่งต้ัง
กรรมการกลุ่ม 

1. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อ
จัดท าแผนการผลิตราย
ครัวเรือน/จัดเกบ็ข้อมูล
รายบุคคล (IFPP) 
2. บริหารจัดการการผลิต 
การใช้ปัจจัยการผลิตและ
เครื่องมืออปุกรณใ์นการผลิต
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 

1. การแปรรปูเบือ้งต้น
สร้างแบรนดแ์ละพฒันา
บรรจุภัณฑ์เพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
2. จัดเวทีเชื่อมโยงแหล่ง
รับซ้ือกับผูผ้ลิต  
3. การรวบรวมและคดั
แยกส่งตลาดคู่คา้ 
4. ขยายช่องทาง
การตลาด 
 
 
 

- 

1. เกษตรกรวิเคราะห์และ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
แปลงทั้ง 5 ด้าน 
2. จัดท าแผนการสนับสนุน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ก าหนดแผนพฒันากลุ่ม 
4. ประเมินศักยภาพของ
กลุ่ม 
 
 
 
 
 

ด้านการผลิต 
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลิต เช่น 
  - การใช้พันธุ์ดี 
  - การใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพืชนั้นๆ 
2. จัดท าแปลงเรียนรูต้ามความ
ต้องการของกลุ่ม 
3. การยกระดับคณุภาพผลผลิต
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ 
   - GAP/เกษตรอินทรีย/์RSPO/
อื่นๆ 

ระยะเวลา 

หน่วยงาน 

พ.ย. 59-ม.ค. 60 ธ.ค. 59-ก.พ. 60 ธ.ค. 59- ก.ย. 60 ธ.ค. 59-ก.ย. 60 ธ.ค. 59- ก.ย. 60 

กสก./เกษตรกร ศพก./ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กสก. 

แปลง
เตรียม
ความ
พร้อม 

กสก. ทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 

 
เป้าหมาย 

 

แปลงเตรียมความพร้อม จ านวน 512 แปลง (ส่งเสริมเพื่อการรวมกลุ่มในเวลา 6 เดือน หากพร้อมให้รับรองเป็นแปลงใหญ่ ภายในปี 2560) 
1. ลดต้นทุน                                        2. เพิ่มผลผลิต                           3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน  
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด           5. เพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการ  

แผน 1. เตรียมการ 3. การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

2. จัดท า
แผนปฏิบัติการ 

5. การพัฒนา   
ด้านการตลาด 

4. การพัฒนา 
การผลิต 

Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
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ล าดบั หน่วยงาน งบประมาณ (ล้านบาท) 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร 123.97 
2 กรมวิชาการเกษตร 12.68 
3 กรมชลประทาน 303.40 
4 กรมการข้าว 151.70 
5 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 8.95 
6 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 23.40 
7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.28 
8 กรมปศสุตัว ์ 8.19 
9 กรมประมง 38.39 
10 กรมพฒันาท่ีดิน 48.21 
11 ส านักงานปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 11.13 
12 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3.96 
13 กรมหม่อนไหม 1.23 

  รวมงบประมาณทัง้ส้ิน 739.50 

งบประมาณ ปี 2560 ของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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งบประมาณ แปลงใหญ่ 1,512 แปลง 

กจิกรรม กสก. กวก. ชป. กข. มกอช กตส. กสส. 

1. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  - - 303.40 - - - - 
2. พฒันาการผลิต 41.30 12.68 - 103.02 - - - 
3. พฒันากลุ่มและเกษตรกร 18.34 - - 7.92 - 23.40 4.28 
4. เช่ือมโยงการตลาด  18.34 - - - - - - 
5. บริหารจดัการโครงการ 5.98 - - 40.76 - - - 
6. เพ่ิมคุณภาพและการรับรอง  
    คุณภาพ  

40.02 - - - 8.95 - - 

รวม 123.97 12.68 303.40 151.70 8.95 23.40 4.28 
6 

หน่วย : ลา้นบาท 



งบประมาณ แปลงใหญ่ 1,512 แปลง 

กจิกรรม กปศ. กปม. กพด. สปก. สศก. กมม. รวม 

1. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  2.40 - - - - - 305.80 
2. พฒันาการผลิต 2.95 38.39 48.21 11.13 - 1.23 258.91 
3. พฒันากลุ่มและเกษตรกร - - - - - - 30.54 
4. เช่ือมโยงการตลาด  1.90 - - - - - 43.64 
5. บริหารจดัการโครงการ - - - - 3.96 - 46.74 
6. เพ่ิมคุณภาพและการรับรอง  
    คุณภาพ  

0.94 - - - - - 53.87 

รวม 8.19 38.39 48.21 11.13 3.96 1.23 739.50 
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หน่วย : ลา้นบาท 



                                                     แปลงปี 2559 
สินคา้ สม้โอ 
ท่ีตั้งแปลง ต.บางนางล่ี อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 
งบประมาณ - กรมส่งเสริมการเกษตร  194,400 บาท 

(ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยผีลิต, เช่ือมโยงตลาด,  บริหารจดัการกลุ่ม , แปลงเรียนรู้ 
- กรมพฒันาท่ีดิน  53,800 บาท (ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด, ส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนท่ีดิน
กรด, ผลิตปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน, ผลิตน ้าหมกัชีวภาพ) 
 

- กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  54,000 บาท(ส่งเสริมการจดัท าบญัชีตน้ทุนอาชีพ) 
 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6,800 บาท (แนะน า ส่งเสริมการรวมกลุ่มให,้ จดัเวทีประชุมฯ) 
 

- กรมวิชาการเกษตร  195,000 บาท (อบรม, แปลงตน้แบบ/แปลงสาธิต) 

การจัดสรรงบประมาณจากทุกหน่วยงานใน  600 แปลง (แปลงเดิม) เพือ่พฒันาอย่างต่อเน่ือง 
-ตัวอย่าง- การจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน ปี 2560 
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แปลงปี 2560 
สินคา้ ขา้ว 
ท่ีตั้งแปลง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
งบประมาณ -กรมการขา้ว 456,500 บาท (ลดตน้ทุน, เพ่ิมผลผลิตโดยการถ่ายทอด

เทคโนโลย)ี 
 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6,800 บาท (ส่งเสริมการบริหารจดัการกลุ่มให้
เขม้แขง็และการเช่ือมโยงตลาด) 

แปลงใหม่ ปี 2560 (400แปลง) จดัสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาให้เป็นแปลงใหญ่ 
-ตัวอย่าง- การจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน ปี 2560  

9 



แผนบริหารจัดการ (กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการในฐานะผู้รับผดิชอบ) 

1 การพฒันาผู้จัดการแปลง (แปลงเดิมที่ยงัไม่ได้รับการฝึกอบรม) 
•   332 แปลง (จดั 3 รุ่น) 
•     เนน้การบริหารจดัการและการตลาด 
•     พฒันาแผนธุรกิจกลุ่ม (Business Plan) 
  

2 การพฒันาบุคลากร เพือ่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคประจ าแปลง 
 

•    ฝึกปฏิบติั อบรมเขม้ขน้ เพ่ือน าไปสู่การจดัท าแผนธุรกิจรายฟาร์มและแผนธุรกิจกลุ่ม  
•    ท่ีปรึกษา/ดูแลดา้นวิชาการในกลุ่มแปลงใหญ่ตามชนิดสินคา้ 
 

3 พฒันาและสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่ม 
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แผนบริหารจัดการ (กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการในฐานะผู้รับผดิชอบ) 

4 ระบบฐานข้อมูล (Online) 
• ขอ้มลูรายบุคคล 
• ขอ้มลูภาพรวมรายแปลง  

 
5 การบริหารแปลงใหญ่ 

• ส านกังานเกษตรจงัหวดัดูแลในภาพรวมของจงัหวดัทุกแปลง 
• เกษตรอ าเภอในฐานะผูจ้ดัการแปลงและผูป้ระสานงานจะตอ้งติดตามผลการ  
    ด าเนินงานทุกแปลงจะเป็นผูป้ระสานในทุก ๆ เร่ือง 

 
6 การส่งเสริมให้ปรับระดับพืน้ที่นา (Laser Levelling) โดยความร่วมมือของกรม
ชลประทาน 
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การตดิตาม  

• โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

     รายงานความก้าวหน้า ระบบ online บน web   bigfarm@doae.go.th โดย ผจก แปลง 

• SC เป็นผู้รายงานความก้าวหน้ารายเดือนในภาพรวมของ จังหวดั 

ประเมนิผล  

• ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ปีละ 2 คร้ัง 

12 
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ตวัอย่างแผนปฏิบตังิานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(Action Plan)  

แปลงใหญ่ต้นแบบส้มโอ ต.บางนางลี ่อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 
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ขอ้มลูพ้ืนฐานแปลง 

• พืน้ที่ปลูกส้มโอ 510 ไร่ ความเหมาะสม เป็น S1 ทุกแปลง นอกเขตชลประทาน บาง
แปลงได้รับน า้จากคลองบางแค 

• เกษตรกร 144 ราย เป็น smart farmer 25 ราย  

• ผลผลติส้มโอขาวใหญ่ 760 ตนั/ปี ได้คุณภาพ gap และสนิค้าเกรด premium  

     ก าลังขึน้ทะเบียน GI 

• ผู้จัดการแปลง เกษตรอ าเภอ อัมพวา 

• คณะกรรมการแปลงใหญ่ ประกอบด้วย นายอ านาจ สังขะกุล นางจันทรา ลัดดาวัลย์ 
นายอรัฐตาลเต่ง นางพชัลี พทิกัษ์เกดิ 
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ประเดน็พฒันา เป้าหมายการพฒันา 
1. ลดตน้ทุนการผลิต จาก 27,995 บาท/ไร่ เป็น 27,575 บาท/ไร่ (-1.5%) 
2. เพิ่มผลผลิต จาก 1520 กก./ไร่ เป็น 1670 กก./ไร่ (+9.9%) 
3. เพิ่มคุณภาพ ผลผลิตไดม้าตรฐาน GAP 26 แปลง,ส้มโอ Premium grade   
4. การตลาด มีตลาดแน่นอน, มีช่องทางจ าหน่ายเพิ่ม 
5. การบริหารจดัการ ใหผ้ลผลิตออกตลอดปีและต่อเน่ือง, จดัการใหมี้รายไดเ้สริมจากพืชอื่น  

เป้าหมายในการพฒันา 5 ด้าน 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560  
แปลงใหญ่ต้นแบบส้มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

แผนงาน/กจิกรรม 
งบประมาณ 
 (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

เดอืนที่ ผู้รับผดิชอบ 
 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การเตรียมการ/แผนปฏิบติัการ 

1.1 ทบทวนผลการด าเนินงาน ผูจ้ดัการแปลง/เกษตรกรสมาชิก 

1.2 ท าแผนการผลิตรายบุคคล ผูจ้ดัการแปลง/เกษตรกรสมาชิก 

1.3ท าแผนการและการจดัการของ
กลุ่ม 

54,800 กสก. ผูจ้ดัการแปลง/เกษตรกรสมาชิก 

1.4 จดัท าแผนธุรกิจของกลุ่ม ผูจ้ดัการแปลง/เกษตรกรสมาชิก 

1.5 อบรมบญัชีตน้ทุน 54,000 กตส. ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 

16 



แผนงาน/กจิกรรม 
งบประมาณ 
 (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

เดอืนที่ ผู้รับผดิชอบ 
 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. การพฒันาเกษตรกรและกลุ่ม 

2.1 พฒันาเกษตรกรใหท้ าหนา้ท่ี
ผูจ้ดัการแปลง (On the Job 
Trainning  

ผูจ้ดัการแปลง 

2.2 อบรมกระบวนการพฒันากลุ่ม 
61,600 

กสก. 
(54,800) 

ผูจ้ดัการแปลง+ส านกังานเกษตร
อ าเภอ 

2.3 พฒันากฎระเบียบของกลุ่ม กตส. 
(6,800) 

ส านกังานเกษตรจงัหวดั+
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั 

2.4 พฒันาเกษตรกรสู่ Smart farmer ส านกังานเกษตรจงัหวดั+
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั 

2.5 วางแผนการซ้ือปัจจยัการผลิต ผูจ้ดัการแปลง/เกษตรกรสมาชิก 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560  
แปลงใหญ่ต้นแบบส้มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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แผนงาน/กจิกรรม งบประมาณ 
 (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

เดอืนที่ ผู้รับผดิชอบ 
 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. การพฒันาการผลิต 

3.1 อบรม GAP สนง.กษอ.+ ศวพ. เขต 10 

3.2 อบรมการผลิตใหไ้ดส้้มโอ 
premium grade     54,800 กสก. 

ส านกังานเกษตรอ าเภอ 

3.3 อบรมการลดตน้ทุน สนง.กษอ.+ ศวพ. เขต 10 +  พด. 

3.4 การจดัท าแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิต 
 - การจดัการแปลงส้มโอ (บริหาร
จดัการน ้า, ใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน, 
การใชส้ารชีวภณัฑ,์ การห่อผล เป็น
ตน้) 

 
 
 

278,800 

กวก. 
(195,000) 
กสก. 
(30,000) 

สนง.กษอ.+ ศวพ. เขต 10 +  พด. 

3.5 ด าเนินการผลิตตามแผนแต่ละ
แปลง 

กพด. 
(53,800) 

สนง.กษอ. 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560  
แปลงใหญ่ต้นแบบส้มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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แผนงาน/กจิกรรม 
งบประมาณ 
 (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

เดอืนที ่ ผู้รับผดิชอบ 
 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. การพฒันาดา้นการตลาด 

4.1 การเจรจากบัผูซ้ื้อ (The mall,  
Golden place, ตลาดส่งออก) 

ผจก,แปลง + ส านกังานสหกรณ์
จงัหวดั 

4.2 การคดัผลผลิตตามคุณภาพ 54,800 กสก. ผูจ้ดัการแปลง/เกษตรกรสมาชิก 

4.3 การบริหารจดัการผลผลิตท่ีจะ
ออกสู่ตลาด 

ผูจ้ดัการแปลง/เกษตรกรสมาชิก 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560  
แปลงใหญ่ต้นแบบส้มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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ความคาดหวงัในการด าเนินงาน 

• แปลงปี 2559 จ านวน 600 แปลง พฒันาต่อเน่ืองใหมี้การบริหารจดัการ 
ท่ีมีความเขม้แขง็ 

 
• แปลงใหม่ปี 2560 จ านวน 400 แปลง รับรองแปลงภายใน ม.ค. 
และพฒันาสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ 

 
• แปลงเตรียมความพร้อม 512 แปลง คาดวา่จะรับรองแปลงภายใน พ.ค. 60  
และพฒันาสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ 
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