ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
ระบบส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กรมส่ งเสริมการเกษตร
23 พฤศจิกายน 2559
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Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. เตรียมการ

2. จัดทาแผน
ปฏิบัติการ

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

1. ประชุม SC เพื่อบูรณาการ
ทางาน
2. จัดทาแผนการสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์และวางแผน
การตลาด และจัดทาแผนธุรกิจ
กลุ่ม (ระหว่างผู้ผลิตและผูซ้ ื้อ)
4. กาหนดแผนพัฒนากลุ่ม

ระยะเวลา

พ.ย. 59 -ม.ค. 60

พ.ย. 59- ม.ค. 60

พ.ย. 59- ก.ย. 60

หน่ วยงาน

กสก./กตส./SC/ทีม 4 ทีม

SC/ทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง

ทีม 4 ทีม/เกษตรกร/ ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผน
กิจกรรม
แปลงปี
2559

เป้าหมาย

3. การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม
1. ประชุมทีมผู้จัดการและทีม
สนับสนุน 3 ทีม
2. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อ
จัดทาแผนการผลิตราย
ครัวเรือน/จัดเก็บข้อมูล
รายบุคคล (IFPP)
3. บริหารจัดการการผลิต การ
ใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการผลิตร่วมกัน
4. พัฒนาการบริหารจัดการ
กลุ่ม

4. การ
พัฒนาการผลิต
ด้านการผลิต
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต เช่น
- การใช้พันธุ์ดี
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พืชนั้นๆ
2. จัดทาแปลงเรียนรูต้ ามความ
ต้องการของกลุ่ม
3. การยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่
มาตรฐานด้านต่างๆ
- GAP/เกษตรอินทรีย/์ RSPO/อื่นๆ

5. การพัฒนา
ด้านการตลาด
1. การแปรรูปเบือ้ งต้นสร้าง
แบรนด์และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. จัดเวทีเชื่อมโยงแหล่งรับ
ซื้อกับผู้ผลิต
3. การรวบรวมและคัดแยก
ส่งตลาดคู่ค้า
4. ขยายช่องทางการตลาด

พ.ย. 59 - ก.ย. 60

ธ.ค. 59- ก.ย. 60

ศพก./ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กสส./กสก.

แปลงใหญ่ ปี 2559 จานวน 600 แปลง/กลุ่มสามารถบริหารจัดการแปลงในด้านการวางแผน/จัดการการผลิต การตลาดและการ
บริหารจัดการกลุม่ ได้ดขี ึ้น
1. ลดต้นทุน 20%
2. เพิ่มผลผลิต 20%
3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด
5. เพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการ
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Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แผน

2. จัดทา
1. เตรียมการ แผนปฏิบัติการ

4. การ
3. การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม พัฒนาการผลิต
ด้านการผลิต
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลิต
- การใช้พันธุ์ดี
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพืชนั้นๆ
2. จัดทาแปลงเรียนรูต้ ามความ
ต้องการของกลุ่ม
3. การยกระดับคุณภาพผลผลิต
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ
- GAP/เกษตรอินทรีย/์ RSPO/
อื่นๆ

5. การพัฒนา
ด้านการตลาด

1. ประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้นทุกแปลง (จานวน
สมาชิก ชนิดสินค้า ขนาดพื้นที่
ฯลฯ)
3. เสนอข้อมูลผ่าน SC และ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ
รับรองแปลง
4. แจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่าย
เลขาฯ (กสก.) ภายใน มค. 60
5. บันทึกข้อมูลแปลงที่ผ่าน
การรับรองในระบบ
6. คัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการกลุ่ม

1. ประชุม SC เพื่อบูรณา
การทางาน
2. ทีมผู้จัดการร่วมกับ
เกษตรกรวิเคราะห์และ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนา
แปลงทั้ง 5 ด้าน
3. จัดทาแผนการสนับสนุน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนาและจัดทาแผนพัฒนา
กลุ่ม

1. ประชุมทีมผู้จัดการและทีม

ระยะเวลา

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

หน่วยงาน

กสก./กตส./SC/ทีม 4 ทีม

SC/ทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง

ทีม 4 ทีม/เกษตรกร/ ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ศพก./ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กสส./กสก.

เป้าหมาย

แปลงใหญ่ ปี 2560 จานวนไม่น้อยกว่า 400 แปลง
1. ลดต้นทุน 20%
2. เพิ่มผลผลิต 20%
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด
5. เพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการ

กิจกรรม

แปลงปี
2560

สนับสนุน 3 ทีม
2. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อ
จัดทาแผนการผลิตราย
ครัวเรือน/จัดเก็บข้อมูล
รายบุคคล (IFPP)
3. บริหารจัดการการผลิต
การใช้ปัจจัยการผลิตและ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต
ร่วมกัน

3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน

1. การแปรรูปเบือ้ งต้นสร้าง
แบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. จัดเวทีเชื่อมโยงแหล่งรับ
ซื้อกับผู้ผลิต
3. การรวบรวมและคัดแยก
ส่งตลาดคู่ค้า
4. ขยายช่องทางการตลาด
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Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แผน

2. จัดทา
1. เตรียมการ
แผนปฏิบัติการ

3. การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม

4. การพัฒนา
การผลิต
ด้านการผลิต
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลิต เช่น
- การใช้พันธุ์ดี
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพืชนั้นๆ
2. จัดทาแปลงเรียนรูต้ ามความ
ต้องการของกลุ่ม
3. การยกระดับคุณภาพผลผลิต
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ
- GAP/เกษตรอินทรีย/์ RSPO/
อื่นๆ

5. การพัฒนา
ด้านการตลาด

1. ประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้นทุกแปลง (จานวน
สมาชิก ชนิดสินค้า ขนาดพื้นที่
ฯลฯ)
3. คัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการกลุ่ม

1. เกษตรกรวิเคราะห์และ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนา
แปลงทั้ง 5 ด้าน
2. จัดทาแผนการสนับสนุน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดแผนพัฒนากลุ่ม
4. ประเมินศักยภาพของ
กลุ่ม

1. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อ
จัดทาแผนการผลิตราย
ครัวเรือน/จัดเก็บข้อมูล
รายบุคคล (IFPP)
2. บริหารจัดการการผลิต
การใช้ปัจจัยการผลิตและ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต
ร่วมกัน

ระยะเวลา

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

หน่วยงาน

กสก.

ทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง

กสก./เกษตรกร

ศพก./ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กสก.

กิจกรรม

แปลง
เตรียม
ความ
พร้อม

เป้าหมาย

1. การแปรรูปเบือ้ งต้น
สร้างแบรนด์และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม
2. จัดเวทีเชื่อมโยงแหล่ง
รับซื้อกับผูผ้ ลิต
3. การรวบรวมและคัด
แยกส่งตลาดคู่คา้
4. ขยายช่องทาง
การตลาด

แปลงเตรียมความพร้อม จานวน 512 แปลง (ส่งเสริมเพื่อการรวมกลุ่มในเวลา 6 เดือน หากพร้อมให้รับรองเป็นแปลงใหญ่ ภายในปี 2560)
1. ลดต้นทุน
2. เพิ่มผลผลิต
3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด
5. เพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการ
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งบประมาณ ปี 2560 ของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หน่ วยงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมปศุสตั ว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมหม่อนไหม
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

งบประมาณ (ล้านบาท)

123.97
12.68
303.40
151.70
8.95
23.40
4.28
8.19
38.39
48.21
11.13
3.96
1.23
739.50

5

งบประมาณ แปลงใหญ่ 1,512 แปลง
หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาการผลิต
3. พัฒนากลุ่มและเกษตรกร
4. เชื่อมโยงการตลาด
5. บริ หารจัดการโครงการ
6. เพิ่มคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพ
รวม

กสก.
41.30
18.34
18.34
5.98
40.02

กวก. ชป. กข. มกอช กตส. กสส.
- 303.40 12.68
- 103.02 7.92
- 23.40 4.28
- 40.76 8.95 -

123.97 12.68 303.40 151.70 8.95 23.40 4.28
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งบประมาณ แปลงใหญ่ 1,512 แปลง
หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาการผลิต
3. พัฒนากลุ่มและเกษตรกร
4. เชื่อมโยงการตลาด
5. บริ หารจัดการโครงการ
6. เพิ่มคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพ
รวม

2.40
2.95
1.90
0.94

กปม. กพด. สปก. สศก. กมม.
38.39 48.21 11.13 - 1.23
3.96 -

8.19

38.39 48.21 11.13 3.96 1.23

กปศ.

รวม
305.80
258.91
30.54
43.64
46.74
53.87
739.50
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การจัดสรรงบประมาณจากทุกหน่ วยงานใน 600 แปลง (แปลงเดิม) เพือ่ พัฒนาอย่างต่ อเนื่อง
-ตัวอย่ าง- การจัดสรรงบประมาณดาเนินงาน ปี 2560

แปลงปี 2559
สิ นค้า
ส้มโอ
ที่ต้ งั แปลง ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
งบประมาณ - กรมส่ งเสริ มการเกษตร 194,400 บาท
(ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีผลิต, เชื่อมโยงตลาด, บริ หารจัดการกลุ่ม , แปลงเรี ยนรู ้
- กรมพัฒนาที่ดิน
53,800 บาท (ปรับปรุ งพื้นที่ดินกรด, ส่ งเสริ มการปรับปรุ งพื้นที่ดิน
กรด, ผลิตปุ๋ ยหมักสูตรพระราชทาน, ผลิตน้ าหมักชีวภาพ)
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 54,000 บาท(ส่ งเสริ มการจัดทาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ)
- กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ 6,800 บาท (แนะนา ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มให้, จัดเวทีประชุมฯ)

- กรมวิชาการเกษตร

195,000 บาท (อบรม, แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต)
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แปลงใหม่ ปี 2560 (400แปลง) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาให้ เป็ นแปลงใหญ่
-ตัวอย่าง- การจัดสรรงบประมาณดาเนินงาน ปี 2560

แปลงปี 2560
สิ นค้า
ที่ต้ งั แปลง
งบประมาณ

ข้าว
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
-กรมการข้าว 456,500 บาท (ลดต้นทุน, เพิม่ ผลผลิตโดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยี)
- กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ 6,800 บาท (ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการกลุ่มให้
เข้มแข็งและการเชื่อมโยงตลาด)
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แผนบริหารจัดการ (กรมส่ งเสริมการเกษตรดาเนินการในฐานะผู้รับผิดชอบ)
1 การพัฒนาผู้จัดการแปลง (แปลงเดิมที่ยงั ไม่ ได้ รับการฝึ กอบรม)
• 332 แปลง (จัด 3 รุ่ น)
• เน้นการบริ หารจัดการและการตลาด
• พัฒนาแผนธุรกิจกลุ่ม (Business Plan)
2 การพัฒนาบุคลากร เพือ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคนิคประจาแปลง
• ฝึ กปฏิบตั ิ อบรมเข้มข้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนธุรกิจรายฟาร์ มและแผนธุรกิจกลุ่ม
• ที่ปรึ กษา/ดูแลด้านวิชาการในกลุ่มแปลงใหญ่ตามชนิดสิ นค้า
3 พัฒนาและสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่ม
10

แผนบริหารจัดการ (กรมส่ งเสริมการเกษตรดาเนินการในฐานะผู้รับผิดชอบ)
4 ระบบฐานข้ อมูล (Online)
• ข้อมูลรายบุคคล
• ข้อมูลภาพรวมรายแปลง
5 การบริหารแปลงใหญ่
• สานักงานเกษตรจังหวัดดูแลในภาพรวมของจังหวัดทุกแปลง
• เกษตรอาเภอในฐานะผูจ้ ดั การแปลงและผูป้ ระสานงานจะต้องติดตามผลการ
ดาเนินงานทุกแปลงจะเป็ นผูป้ ระสานในทุก ๆ เรื่ อง
6 การส่ งเสริมให้ ปรับระดับพืน้ ที่นา (Laser Levelling) โดยความร่ วมมือของกรม
ชลประทาน
11

การติดตาม
• โดยกรมส่ งเสริมการเกษตร
รายงานความก้าวหน้ า ระบบ online บน web bigfarm@doae.go.th โดย ผจก แปลง
• SC เป็ นผู้รายงานความก้าวหน้ ารายเดือนในภาพรวมของ จังหวัด

ประเมินผล
• สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี ละ 2 ครั้ง
12

ตัวอย่ างแผนปฏิบตั งิ านระบบส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(Action Plan)
แปลงใหญ่ ต้นแบบส้ มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
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ข้อมูลพื้นฐานแปลง
• พืน้ ที่ปลูกส้ มโอ 510 ไร่ ความเหมาะสม เป็ น S1 ทุกแปลง นอกเขตชลประทาน บาง
แปลงได้ รับนา้ จากคลองบางแค
• เกษตรกร 144 ราย เป็ น smart farmer 25 ราย
• ผลผลิตส้ มโอขาวใหญ่ 760 ตัน/ปี ได้ คุณภาพ gap และสินค้ าเกรด premium
กาลังขึน้ ทะเบียน GI
• ผู้จัดการแปลง เกษตรอาเภอ อัมพวา
• คณะกรรมการแปลงใหญ่ ประกอบด้ วย นายอานาจ สังขะกุล นางจันทรา ลัดดาวัลย์
นายอรั ฐตาลเต่ ง นางพัชลี พิทกั ษ์ เกิด
14

เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้ าน
ประเด็นพัฒนา
1. ลดต้นทุนการผลิต
2. เพิม่ ผลผลิต
3. เพิ่มคุณภาพ
4. การตลาด
5. การบริ หารจัดการ

เป้าหมายการพัฒนา
จาก 27,995 บาท/ไร่ เป็ น 27,575 บาท/ไร่ (-1.5%)
จาก 1520 กก./ไร่ เป็ น 1670 กก./ไร่ (+9.9%)
ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 26 แปลง,ส้มโอ Premium grade
มีตลาดแน่นอน, มีช่องทางจาหน่ายเพิ่ม
ให้ผลผลิตออกตลอดปี และต่อเนื่อง, จัดการให้มีรายได้เสริ มจากพืชอื่น
15

แผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ 2560
แปลงใหญ่ ต้นแบบส้ มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ
แหล่ ง
(บาท) งบประมาณ

เดือนที่

10

ผู้รับผิดชอบ

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. การเตรี ยมการ/แผนปฏิบตั ิการ
1.1 ทบทวนผลการดาเนินงาน

ผูจ้ ดั การแปลง/เกษตรกรสมาชิก

1.2 ทาแผนการผลิตรายบุคคล

ผูจ้ ดั การแปลง/เกษตรกรสมาชิก

1.3ทาแผนการและการจัดการของ
กลุ่ม
1.4 จัดทาแผนธุรกิจของกลุม่

54,800

1.5 อบรมบัญชีตน้ ทุน

54,000

กสก.

ผูจ้ ดั การแปลง/เกษตรกรสมาชิก
ผูจ้ ดั การแปลง/เกษตรกรสมาชิก

กตส.

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
16

แผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ 2560
แปลงใหญ่ ต้นแบบส้ มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แผนงาน/กิจกรรม

เดือนที่
งบประมาณ
แหล่ ง
(บาท)
งบประมาณ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้รับผิดชอบ

2. การพัฒนาเกษตรกรและกลุ่ม
2.1 พัฒนาเกษตรกรให้ทาหน้าที่
ผูจ้ ดั การแปลง (On the Job
Trainning

ผูจ้ ดั การแปลง

2.2 อบรมกระบวนการพัฒนากลุ่ม
61,600

2.3 พัฒนากฎระเบียบของกลุ่ม

กสก.
(54,800)

ผูจ้ ดั การแปลง+สานักงานเกษตร
อาเภอ

กตส.
(6,800)

สานักงานเกษตรจังหวัด+
สานักงานสหกรณ์จงั หวัด

2.4 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer

สานักงานเกษตรจังหวัด+
สานักงานสหกรณ์จงั หวัด

2.5 วางแผนการซื้ อปั จจัยการผลิต

ผูจ้ ดั การแปลง/เกษตรกรสมาชิ
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แผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ 2560
แปลงใหญ่ ต้นแบบส้ มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แผนงาน/กิจกรรม
3. การพัฒนาการผลิต
3.1 อบรม GAP
3.2 อบรมการผลิตให้ได้ส้มโอ
premium grade

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

เดือนที่

ผู้รับผิดชอบ

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
สนง.กษอ.+ ศวพ. เขต 10

54,800 กสก.

สานักงานเกษตรอาเภอ

3.3 อบรมการลดต้นทุน

สนง.กษอ.+ ศวพ. เขต 10 + พด.

3.4 การจัดทาแปลงเรี ยนรู ้/แปลงสาธิ ต
- การจัดการแปลงส้มโอ (บริ หาร
จัดการน้ า, ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน,
การใช้สารชีวภัณฑ์, การห่อผล เป็ น
ต้น)

สนง.กษอ.+ ศวพ. เขต 10 + พด.

3.5 ดาเนินการผลิตตามแผนแต่ละ
แปลง

กวก.
(195,000)
กสก.
278,800 (30,000)
กพด.
(53,800)

สนง.กษอ.
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แผนปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ 2560
แปลงใหญ่ ต้นแบบส้ มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
แผนงาน/กิจกรรม
4. การพัฒนาด้านการตลาด
4.1 การเจรจากับผูซ้ ้ื อ (The mall,
Golden place, ตลาดส่ งออก)
4.2 การคัดผลผลิตตามคุณภาพ
4.3 การบริ หารจัดการผลผลิตที่จะ
ออกสู่ ตลาด

เดือนที่
งบประมาณ
แหล่ ง
(บาท)
งบประมาณ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้รับผิดชอบ

ผจก,แปลง + สานักงานสหกรณ์
จังหวัด

54,800

กสก.

ผูจ้ ดั การแปลง/เกษตรกรสมาชิก
ผูจ้ ดั การแปลง/เกษตรกรสมาชิก

19

ความคาดหวังในการดาเนินงาน
• แปลงปี 2559 จานวน 600 แปลง พัฒนาต่อเนื่องให้มีการบริ หารจัดการ
ที่มีความเข้มแข็ง
• แปลงใหม่ปี 2560 จานวน 400 แปลง รับรองแปลงภายใน ม.ค.
และพัฒนาสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่
• แปลงเตรี ยมความพร้อม 512 แปลง คาดว่าจะรับรองแปลงภายใน พ.ค. 60
และพัฒนาสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่
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