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คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น 
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วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.    
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.    

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
 

 

คณะกรรมการทีม่าประชุม 
1. นายศรัทธา คชพลายุกต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น          ประธานกรรมการ 
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
2. นายธรรม  นิลสุวรรณ  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
3. ว่าท่ี พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล    ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น     กรรมการ 
4. นางสาวอรนุช น้อยนาแสง  (แทน) ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น      กรรมการ 
5. นายสิทธิพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น      กรรมการ 
6. นายสมสิทธ์ิ จันทรักษ์   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น        กรรมการ 
7. นายยุทธชัย วัฒนานุการ   (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น       กรรมการ 
8. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร   พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น         กรรมการ 
9. นางดิสรากุนต์ ต้นกันยา    (แทน) สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
10. นางสาวชุติมา บุษบง   (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    กรรมการ 
11. นายอัศวิน หารคำตัน    (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4       กรรมการ 
12. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 
13. นายมงคล จันทร์ประทัด  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น       กรรมการ 
14. นายอรชุณร์ สารพินิจ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น        กรรมการ 
15. นายจำลอง กกรัมย์   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓      กรรมการ 
16. นางสาวธมน พลเยี่ยม   (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดขอนแก่น     กรรมการ 
17. นายแก่นสาร พลวัน   (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
18. นางสุวรรณา วรรณศรี   (แทน) ปลัดจังหวัดขอนแก่น         กรรมการ 
19. นางสาววีราภรณ์ อินทรักษ์ (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น     กรรมการ 
20. นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
21. นางสาวสุพัตรา เหล็กจาน (แทน) ประมงจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
22. นายชู สุดสะอาด  (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
23. ดร.เสง่ียม กอนไธสง  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน      กรรมการ
    อารักขาพืชขอนแก่น 
24. นางหวานใจ สาแก่งทราย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์        กรรมการ 
25. นางสุภมาส ประภัสชัย  คลังจังหวัดขอนแก่น         กรรมการ 
26. นายเชิญประเสริฐ  พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น         กรรมการ 
27. นางเปรมฤดี  อุ่นจิตต  (แทน) สรรพากรจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
28. นายศักดิ์ชัย อาษาวัง  (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น      กรรมการ 
29. ว่าท่ี ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น            กรรมการและเลขานุการ 
30. นายณัฐนนท์ พรหมถาวร (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
1. ผู้อำนวยการพัฒนาสถานีที่ดินขอนแก่น      ติดราชการอ่ืน 
2. ผู้อำนวยการธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น  ติดราชการอ่ืน 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  ติดราชการอ่ืน 
4. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น    ติดราชการอ่ืน 
5. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น    ติดราชการอ่ืน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางโสภาภรณ์ บุญไกรสร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น 
2. นางปวีณา ทะรักษา  นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ 
3. นางสาวนันทิยา วงศ์วินตา นิติกร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ 
4.  นายปรเมศน์ ศรีทนสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
5. นายภานุศักดิ์ จิตแสง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
6. นางสาวพัชยา แดนศรีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
7. นายไพบูลย์  ทองป้อง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
8. นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน ์ นายอำเภอชุมแพ  
9. นายบุญชู ชมภูสอ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์  
10. นายสุดปิติ เหียงมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
11. นางวิลาวรรณ ศรีเคนขัน หัวหน้าฝ่าบริหารทั่วไป 
12. นางสาวอรวรรณ โบราณ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
13. นางสุภาพร คลังบุตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  

          
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
     

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่นติดราชการ อ่ืน จึงมอบหมายให้  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 
13.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  
 

 ประธานฯ มอบให้เลขานุการชี้แจง 
 เลขานุการฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแก้ไข
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 หากคณะกรรมการท่านใดเห็นควรมีการแก้ไขประการใด สามารถ
นำเสนอได้ เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไข 
มติคณะกรรมการฯ  รับรองรายงานการประชุม   

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่แล้ว  
 -ไม่มี- 
   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
 
 4.1 คำสั่ งจั งหวัดขอนแก่นที่  1050/2564 ลงวันที่  9 มีนาคม 2564 เรื่อง คำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น  
   
 ประธานฯ  แจ้งในที่ประชุมคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 1050/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น         ประธานกรรมการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้านการเมืองและความม่ันคง     รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดจังหวัดขอนแก่น              กรรมการ 
4. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
5. พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
6. สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น          กรรมการ 
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น         กรรมการ 
8. คลังจังหวัดขอนแก่น                     กรรมการ 
9. พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
10. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
11. ประมงจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
12. ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
13. สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น    กรรมการ 
15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น        กรรมการ 
16. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
17. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
18. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น       กรรมการ 
19. ผู้อำนวยการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น   กรรมการ 
20. ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น       กรรมการ 
 

/21. ผู้อำนวยการ... 
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21. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น         กรรมการ 
22. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น        กรรมการ 
23. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น      กรรมการ 
24. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น       กรรมการ 
25. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น       กรรมการ 
26. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 ขอนแก่น       กรรมการ 
27. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      กรรมการ 
28. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น         กรรมการ 
29. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 ขอนแก่น      กรรมการ 
30. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น     กรรมการ 
31. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรขอนแก่น      กรรมการ 
32. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชขอนแก่น     กรรมการ 
33. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น            กรรมการ 
34. เกษตรจังหวัดขอนแก่น           กรรมการและเลขานุการ 
35. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ใหมี้อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ประสาน กำกับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพ้ืนที่ ภายใต้การดำเนินงาน
โครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

2. พิจารณากลั่นกรอง อนุมัติแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงระดับอำเภอเสนอ 

3. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือ
ประมวลเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับ
กระทรวง 

4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างทั่วถึงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 

5. ให้คำแนะนำ ติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนสิ้นสุดการ
ดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาดระดับกระทรวง 

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
มติคณะกรรมการฯ  รับทราบ 
 

/4.1 คุณสมบัติ... 
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 4.2 คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 

  ประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการชี้แจง 
 

  เลขานุการฯ การสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : ต้องเป็น
กลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชชนิดเดียวกัน หากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินการได้ 
แต่จะต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาที่ประสบตามแนวทางพัฒนาแปลงใหญ่ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ลด
ต้นทุน เพ่ิมผลผลิต บริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพ และการตลาด ทั้งนี้ ต้องมีการวิเคราะห์ตนเองให้ชัดเจนว่า        
กลุ่มมีปัญหาด้านใด และเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยหลักเกณฑ์เบื้องที่จะเข้าร่วม
โครงการฯ กลุ่มต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  4.2.1 เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มเข้าร่วมดำเนินการ โดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิด
เดียวกัน แปลงไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน  
  4.2.2 ขนาดพ้ืนที่และจำนวนเกษตรกร จำแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้  
   1) แปลงใหญ่ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 
ไร่ และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย  
   2) แปลงใหญ่ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืน ๆ มีพ้ืนที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย  
   3) ประมง ปศุสัตว์ ผึ้ง และแมลงเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
หมายเหตุ  
 - โค 1 ตัว เท่ากับ 0.65 หนว่ย 
 - กระบือ 1 ตัว เท่ากับ 0.70 หน่วย 
 - แพะ แกะ 1 ตัว เท่ากับ 0.10 หน่วย 
 - สัตว์ปีก 1 ตัว เท่ากับ 0.01 หน่วย - ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง เท่ากับ 0.6 
 
มติคณะกรรมการฯ รับทราบ 
 
 4.3 หลักเกณฑ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
 
  ประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการชี้แจง 
 

  เลขานุการฯ จากสถานการณ์ การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา 2019                                         
ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก และยังคงมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะถัดไป และจำเป็นต้องมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น    
เพ่ือลดผลกระทบจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจสำคัญ รวมทั้งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐ            
ในการลงทุน เพ่ือพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เห็นชอบกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ที่สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกรอบนโยบายด้านเกษตร 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดของเดิมให้ดีข้ึน เน้นการผลิตในรูปแบบเกษตร 

/สมัยใหม่... 
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สมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่เกษตรแม่นยำที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม      
มาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต
การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานความปลอดภัยระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่อยู่บริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันที่พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวางระบบการผลิตและ
การบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตร        
สู่สมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผน
ปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพ้ืนที่และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิต ทั้งนี้     
การกำหนดพ้ืนที่เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ ดำเนินการในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ในเขตชลประทาน พ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ในเขตสหกรณ์นิคม และพ้ืนที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนด
เป้าหมายการผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาด
กับภาคเอกชน  แบบประชารัฐ ทั้งนี้ การปรับระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการนำหลักเกษตร
สมัยใหม่ร่วมกับการเชื่อมโยงตลาด จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือมีพ้ืนที่ติดต่อกันทำให้ เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ ใหญ่ขึ้น 
(Economy of Scale) เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต    
เพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูกและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น 
เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดต้นทุนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจน     
การจัดการด้านการตลาด ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพสู่    
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน ผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 6,916 แปลง เกษตรกร 408,000 ราย พ้ืนที่ 
6,595,008 ไร่ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตรวม36,180.25 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563) ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่   
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
สมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม และเชื่อมโยงการตลาด และสร้างโอกาสใน
การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร     
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ      
ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
  2) ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
และยาที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
เป้าหมาย 
  แปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,250 แปลง 
 

/พ้ืนที่ดำเนินการ... 
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พื้นที่ดำเนินการ 
  ดำเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 5,250 แปลง 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
  1) เป็นแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ได้เสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (5,250 แปลง) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ          
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติงบประมาณไว้แล้ว 
  2) เป็นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 
  3) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องไม่เกินวงเงินเดิมท่ีเคยเสนอขอความต้องการ 
และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 แล้ว 
  4) แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ
อ่ืนๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
งบประมาณ 
  งบประมาณเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนทั่วไป และ         
งบดำเนินงาน จำนวน 13,904,500,000 บาท  
 
หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมปศุสตัว ์กรมประมง กรมการขา้วกรมหม่อนไหม               
การยางแห่งประเทศไทย กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
 
ตวัช้ีวดั 
แปลงใหญ ่จำนวน 5,250 แปลง ได้รับการพัฒนาใน 3 มิติ โดยผา่ นตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 มิติ จาก 3 มิติ 
- มีการใช้เทคโนโลยี/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
- มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
- มีการเชื่อมโยงตลาด 
 
มติคณะกรรมการฯ   รับทราบ 
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4.3 สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
 

 ประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการชี้แจง 
 

 เลขานุการฯ ชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้ 

 

รายงานสรุปจังหวัด/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ 
จังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564) 

ที ่ จังหวัด 
จำนวน 

แปลงใหญ ่

จดวิสาหกิจ เข้าร่วม  งบประมาณ 

ยัง 
ไม่จด 

อยู่ 
ระหว่าง 

เรียบร้อย เข้าร่วม 
ไม ่

เข้าร่วม (1) 

ไม ่
เข้าร่วม 

(2) 
ครม.อนุมตั ิ

ขอนแก่น 390 11 62 317 383 7 0 1,135,651,627.00 

1 กรมส่งเสรมิการเกษตร 131 11 13 107 124 7 0 377,873,946.00 
2 กรมการข้าว 234 0 44 190 234 0 0 684,871,741.00 

3 กรมปศุสตัว ์ 19 0 5 14 19 0 0 55,055,940.00 
4 กรมประมง 2 0 0 2 2 0 0 6,000,000.00 
5 การยางแห่งประเทศ

ไทย 
3 0 0 3 3 0 0 8,850,000.00 

6 กรมหม่อนไหม 1 0 0 1 1 0 0 3,000,000.00 



มติคณะกรรมการฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่ผ่านการ 
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับ
อำเภอ จำนวน 2 อำเภอ 5 โครงการ (เอกสารแนบ 1) 
-ไม่ได้นำเข้าพิจารณา- 
 

 5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
 
  ประธานฯ เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
หลายท่านติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ก่อนการพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
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ที่ผ่านความเห็นชอบระดับอำเภอแล้ว จึงขอหารือเกณฑ์การพิจารณา ของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. แบบประเมินโครงการฯ (ตามเอกสารแนบ 2) 
 2. เอกสารโครงการฯ ต้องส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ 
 

 พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น   การดำเนินโครงการดังกล่าว สิ่งสำคัญที่กลุ่มจะต้องดำเนินการ 
คือ การจัดทำแผนธุรกิจ เพราะเมื่อกลุ่มแปลงใหญ่ไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ แสดงว่ากลุ่มแปลงใหญ่นั้นไม่มี   
แนวทางการดำเนินงาน โดยทางพาณิชย์จังหวัดพร้อมที่จะช่วยประธานแปลงใหญ่ฝึกจัดทำแผนธุรกิจ          
ซึ่งขณะนี้ทางพาณิชย์ไม่ทราบเลยว่า การดำเนินงานของแปลงใหญ่ที่ผ่านมา แต่ละชนิดสินค้าตลาดอยู่ที่ไหน 
ความกังวลอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อกลุ่มแปลงใหญ่เป็นนิติบุคคลแล้ว แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มจะ
ดำเนินการในรูปแบบใด ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องกำไร – ขาดทุน ถ้าลงทุนซื้อวัสดุมาการบริหารจัดการจะทำ        
ในรูปแบบใด อยากให้ทางเกษตรจังหวัด ให้ความรู้เรื่องนี้แก่ประธานแปลงใหญ่ด้วย ซึ่งพาณิชย์จังหวัดพร้อม
จะช่วยดำเนินการ 
 

 คลังจังหวัดขอนแก่น  ช่องทางการตลาดที่กลุ่มแปลงใหญ่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ควรจะเพ่ิมเติม
คือ การเพ่ิมช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ปกติแล้วกลุ่มแปลงใหญ่เคยส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 
อาจจะเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายเป็นทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญใน         
แต่ละด้าน จึงเห็นสมควรที่จะมีเกณฑ์ประเมินโครงการฯ ที่ประชุมใช้พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ซึ่งคลังจังหวัด
ขอนแก่น ได้เสนอเกณฑ์ประเมินโครงการ (เอกสาร 4) 
 

          
ไม่เข้าร่วม (1) คือ กลุ่มไม่พร้อมเข้าร่วม เนื่องจากปัญหาภายในกลุ่ม     
ไม่เข้าร่วม (2) คือ ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้      



 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  เสน อ ให้ ยึ ด
หลักเกณฑ์ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 
  - มีการใช้เทคโนโลยี/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  - มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  - มีการเชื่อมโยงตลาด 
อีกประเด็นที่เสนอ คือ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก เกษตรกรประสบปัญหาขาดน้ำเพ่ือผลิตพืชซึ่ง
ควรคำนึงแหล่งน้ำเป็นสำคัญ เพราะน้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการผลิตพืชของเกษตรกรแต่ละพ้ืนที่ 
 
 

 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4  มีหนังสือจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 
เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2564 ถึงท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางสำนักงานพร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการออกแบบ 
สำรวจพื้นที่ในการขุดเจาะบ่อบาดาล 
 

 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓  แนะแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับปุ๋ยตาม
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 (เอกสารแนบ 5)  
 

 พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น : แจ้งแนวทางการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมี       
แนวทางการดำเนินการคล้ายกับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จึงเห็น
ด้วยที่จะมีเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการ วงเงิน 3 ,000,000 บาท คงไม่สามารถตอบสนองทั้ง 3 ด้าน        
ของโครงการได้ ควรให้ความสำคัญกับปัญหาที่กลุ่มแปลงใหญ่มีปัญหา/และสิ่งที่กลุ่มแปลงต้องการแก้ไข 
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 ประธาน   จากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ รายละเอียดดังนี้ 
  1. ใช้แบบประเมินโครงการฯ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำแบบประเมินโครงการฯ ที่คลังจังหวัด
ขอนแก่นและของประธานไปปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ให้มีความสมบูรณ์ของเกณฑ์การพิจารณาให้ครบ      
ทั้ง 3 ด้าน  
  2. กำหนดส่งรายละเอียดโครงการฯ ให้คณะกรรมการทราบ และตรวจสอบก่อนเข้าที่ประชุม
อย่างน้อย 3 วันทำการ 
 
มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้จัดทำแบบประเมินโครงการฯ และส่งโครงการฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
    ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 3 วัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น : สอบถามประเด็นที่วงเงินที่ทางกลุ่มแปลงใหญ่ขอรับการสนับสนุนเกิน
วงเงิน 3,000,000 บาท ในส่วนที่เกินไปนั้น กลุ่มแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกินวงเงินได้หรือไม่ 
 เกษตรจังหวัดขอนแก่น : สามารถดำเนินการได้  
 
ปิดประชุมเวลา 16.35 น. 
 
 



 
 
    ว่าที่ ร.ต. ............................... 

(บุญวัฒน์  สุริยะวงษ์) 
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ 

ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

…………………………… 
(นายศรัทธา คชพลายุกต์) 

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น 

ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


