
 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นการ รวมกลุ่มของเกษตรกรราย
ย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ซึ่งเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพ้ืนที่และท าการผลิตเอง  การก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ 
ด าเนินการในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น พ้ืนที่ในเขตชลประทาน พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ในเขตสหกรณ์นิคม และพ้ืนที่เกษตร
ทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันก าหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับ ภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการด าเนิน
กิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ท าให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ึน ( Economy of Scale) มี
เป้าหมายการด าเนินงานของกลุ่มอย่างมีความชัดเจน เป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอด
กระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ สู่การพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนตลอดโซ่อุปทาน 
2. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร  
๒. เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
๓. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า 
๔. เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงและเพ่ิมช่องทางการตลาด 

3. เป้าหมาย 
๑. ลดต้นทุน 
๒. เพ่ิมผลผลิต 
๓. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน  
๔. สอดคล้องความต้องการของตลาด 
๕. เพ่ิมศักยภาพการบริหารการจัดการ  
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4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ปี ๒๕๖๐ ด าเนินการ ๑๙ แปลงใหญ่ จ าแนกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

๑. กลุ่มแปลงใหญ่ขยายผล จ านวน ๖ แปลง 
๒. กลุ่มแปลงใหญ่ใหม่ จ านวน ๑๓ แปลง 

  ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี เชียงราย กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช ตราด พะเยา เพชรบูรณ์ 
ขอนแก่น สุรินทร์ นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว พิษณุโลก สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยโสธร ประจวบคีรีขันธ์ สุ
ราษฎร์ธานี 

5. งบประมาณ  

 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๓๘,๓๙๓,๐๐๐ บาท  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๐ (และด าเนินการต่อเนื่อง  ๔ ปีปี 2560 ถึง  ปี 256๓) 

7. วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

ส านักงานประมงจังหวัด/อ าเภอประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเขต ด าเนินการดังนี้ 
1.1 ด าเนิน การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

หรือสหกรณ์การเกษตร เห็นถึงความส าคัญ ประโยชน์และวิธีด าเนินการของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 

1.2 ด าเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ในปี 2560 

1.3 ด าเนินการวางแผนในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยก าหนดจัดตั้งผู้จัดการแปลง (โดยการ
คัดเลือกผ่าน SC ด้านการประมงในจังหวัด) ด าเนินงานร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ พร้อมจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานเบื้องต้นของแปลงใหญ่ (จ านวนสมาชิก ชนิดสินค้า ขนาดพ้ืนที่) 

1.4 ส านักงานประมงจังหวัด ด าเนินการส่งรายชื่อแปลงใหญ่ เพ่ือบรรจุเป็นแปลงใหญ่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2560 โดยเสนอข้อมูลผ่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด (SC) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560และรายงานให้กรมประมงทราบ 

1.5 ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าแปลงใหญ่ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกอาจมีการแต่งตั้งเกษตรกรผู้น าและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นทีมผู้ช่วยผู้จัดการเพ่ิมเติมเพ่ือมาช่วยงาน
ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ มากกว่า 1 คน ก็ได้ 
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2. ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2.1 ทีมผู้จัดการและเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน         

ของกลุ่มแปลงใหญ่ น ามาก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาแปลงทั้ง 5 ด้าน (1.การลดต้นทุน 2. ด้านเพิ่มผลผลิต               
3. ด้านยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน 4. สอดคล้องความต้องการของตลาด 5. เพ่ิมศักยภาพการบริหาร  
การจัดการ) ตามแบบฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายแปลง ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 2 เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน 
2.2 ผู้จัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มฯ มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผน

สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดหาแหล่งน้ า การจัดท าระบบ Logistic เป็นต้น 
3. ขั้นตอนการบริหารจัดการกลุ่ม (สร้างความเข้มแข็ง) 

3.1 SC ประมงจัดประชุมทีมผู้จัดการและทีมสนับสนุน 3 ทีม (ด้านประมง) เพ่ือก าหนดแนวทาง
และแผนงานการสนับสนุนแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ 

3.2 ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการร่วมกับเกษตรกรทุกคนในกลุ่มร่วมกันจัดท าข้อมูลพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร ข้อมูลผลผลิต และข้อมูลการตลาดของเกษตรกร
รายบุคคลทุกคนอย่างละเอียด เพื่อเป็นฐานในการน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริม/แนะน า เพื่อปรับปรุงแนว
ทางการเลี้ยงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการของเกษตรกร 

3.3 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/เกษตรกร น าข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งด้านการผลผลิต การตลาด ร่วมกัน
จัดท าแผนการผลิตรายครัวเรือน มีการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่มท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่และตลาด มีการลดต้นทุน
โดย เช่น เครื่องสูบน้ า แห อวน และอ่ืนๆ ใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน หรือมีการต่อรองราคาปัจจัยการผลิต เช่น     
ลูกพันธุ์ อาหารสัตว์น้ า วัสดุปรับปรุงบ่อ มีการพัฒนาการจัดการแปลงใหญ่ในด้านการจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรม 
การดูงานในพ้ืนที่ ที่ประสบผลความส าเร็จ  

 

4. ขั้นตอนการพัฒนาการผลิต 
 เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญที่สุด ผู้จัดการต้องผลักดัน อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสมให้

เกษตรกรในกลุ่มท างานและปรับปรุงการเลี้ยง ผลักดันการท างาน สร้างศรัทธา สร้างความเข้าใจให้เกิดจากความ
ต้องการของเกษตร 

4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (การลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต) 
 ผู้จัดการร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการ/เกษตรกร น าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการผลิต

ของเกษตรกร ได้แก่ 
- การแนะน าให้ใช้พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ดี การแนะน าแหล่งผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ดี ส่งเสริมการ

เพาะเลี้ยงที่เหมาะสม 
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- แนะน าให้เกษตรกรวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อหาวิธีการลดต้นทุนในการผลิต 

เช่น ค่าอาหาร ค่าพันธุ์สัตว์น้ า 
- การแนะน าให้ใช้อาหารสัตว์น้ าที่มีคุณภาพดี คุ้มค่า เหมาะสม เช่น ช่วยให้สัตว์น้ าโตไว  
- การแนะน าให้สมาชิกรวมตัวกันซื้ออาหารในปริมาณมาก ตามความต้องการของกลุ่มเพื่อ

เพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาอาหารสัตว์น้ าจากผู้จ าหน่ายในพ้ืนที่ 
- อาหารสัตว์น้ า หากมีความต้องการอาหารปริมาณการใช้จ านวนมากอาจประสาน      

กับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง 
- สนับสนุนจุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพบ่อ  (สนับสนุนปม.1 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่

เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
- สนับสนุนคู่มือ การลดต้นทุน การเพาะเลี้ยงปลาของกรมประมง เพื่อใช้แนะน าและเป็น

แนวทางในส่งเสริมการเลี้ยงปลาของเกษตรกรให้ถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4.2 การยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- จัดอบรมให้ความรู้ หรือชี้แจงให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง       
สัตว์น้ า (GAP) 

- สนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงฟาร์ม เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานและ   
มีความเหมาะสมกับการเป็นฟาร์มมาตรฐาน 

- สนับสนุนให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม 

- สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร สนับสนุน การท าบัญชีฟาร์ม การเพ่ิมสมาชิก    
การจดทะเบียนกลุ่มให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หรือสหกรณ์ 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มเข้มแข็ง/การพัฒนากระบวนการกลุ่ม/การพัฒนาผู้จัดการ
แปลง (เกษตรกร)  

 
5. ขั้นตอนการพัฒนาด้านการตลาด 

- สนับสนุนการแปรรูปสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า โดยการจัดอบรมการแปรรูปสินค้า 
- สนับสนุนให้เกษตรกรวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน

ท้องถิ่นจังหวัด 
- การสนับสนุนจัดท าแปลงเรียนรู้ เพื่อเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่

เกษตรกรต้องการทราบ หรือเทคโนโลยีที่ต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้
ความเห็นชอบของสมาชิก 

- สนับสนุนให้รวมตัวกันขายสินค้า/ผลผลิตสัตว์น้ า อาจหาคนกลางมารวบรวมสินค้าและ
พัฒนาเกษตรกรในกลุ่มให้สามารถวางแผนการผลิตและการจับได้ จนกระทั่งเป็นผู้ติดต่อ
ประสานกับผู้ซื้อโดยตรงก็ได้ 
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- สนับสนุนและผลักดันให้มีการผลิตสินค้าไปขายในตลาดชุมชน ตลาดเกษตรกร ตลาด
ต่างๆ หรือจ าหน่วยในห้างโมเดิร์นเทรด 

- เพ่ิมช่องทางการตลาดโดยอาจประกาศขายผ่านทาง Online  
- การประสานภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อมารับซื้อสินค้าโดยตรงและมีปริมาณ

การรับซื้อที่แน่นอน เพ่ือสะดวกในการวางแผนการผลิตสินค้าของเกษตรกร 
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรในแต่ละแปลง  
  3. พัฒนาบริหารจัดการการตลาด  
  4. บริหารจัดการโครงการ (พัฒนาผู้จัดการ/พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ)  
  5. การเพ่ิมคุณภาพ/ได้รับการรับรองคุณภาพ GAP 

11. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
  เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง ตามแนวทางการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การ
พัฒนาคุณภาพ มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้าง
ความเข้มแข็งแข็งให้เกษตรกร 
12. ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต 
  จ านวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 70 แปลง 

13. ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  
  

 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?biw=1600&bih=794&noj=1&q=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%94&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj3_p6xudfRAhXJPo8KHQR_AcsQvwUIFygA

