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คํานํา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ท่ีมีการ

บริหารจัดการรวมกัน โดยมีเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมใน 

การผลิต  รวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก  และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม 

เพื่อลดตนทุน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และเกษตรกรในลักษณะประชารัฐ 

คูมือการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญนี้ จัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงาน    

ในทุกระดับมีความเขาใจในระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค  

กระทรวงเกษตรและสหกรณหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญเลมนี้ จะเปนประโยชนตอหนวงงานตางๆ ใหสามารถนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติไดบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมายท่ีไดกําหนดไว  
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ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) ซึ่งมี

โครงการ ท่ีสําคัญคือการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว และประมง ประกอบกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ไดมอบนโยบาย เมื่อวันท่ี 26   
สิงหาคม 2558 เนนใหความสําคัญในเรื่องการลดตนทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกร   
เปนแปลงใหญจะกอใหเกิดกิจกรรมลดตนทุนการผลิตตามท่ีกําหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับสินคาเกษตร ท้ังนี้ การปรับโครงสรางสินคาท่ีสําคัญดังกลาว 
จะตองทําการผลิตในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศเขตพื้นท่ีเหมาะสม
สําหรับ การผลิตสินคา 20 ชนิดไวแลว โดยมีหลักการ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดตนทุนการผลิต  
เพิ่มผลผลิตตอพื้นท่ี รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของตลาด มีการผลิตรวมกัน
เปนกลุมและมีการเช่ือมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการใหเกิดสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงค ของสินคา 
แกปญหาเรื่องสินคาลนตลาดและราคาสินคาเกษตรตกตํ่า  

อยางไรก็ตาม โครงสรางภาคการเกษตรของไทย เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นท่ี
ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเปนการผลิตท่ีมีลักษณะตางคนตางทํา การดําเนินการลักษณะดังกลาวทํา
ใหภาคเกษตรตองเผชิญกับปญหาและขอจํากัดตางๆ ซึ่งจะสงผลตอรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร เชน 
ปญหาดานตนทุนการผลิต ไดแก คาพันธุ คาปจจัยการผลิตตางๆ คาใชจายของเครื่องจักรกลการเกษตร และ
คาจางแรงงานดานการเกษตร รวมท้ัง ปญหาการขาดอํานาจการตอรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต 
(Production Process) การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) และปญหาดานการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีท่ียังไมเขาถึงตัวเกษตรกรไดเทาท่ีควร  

ดังนั้น เพื่อเปนการลดขอจํากัดดังกลาว จะตองสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิต และ
การบริหารจัดการรวมกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจตองดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตองใหการ
สนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ    
ในการแขงขันของสินคาเกษตร และเพิ่มรายไดของเกษตรกร จึงไดกําหนดระบบการสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ท่ีมีการบริหารจัดการรวมกัน ใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดปรับกระบวนการทํางานภายใน ใหทุกหนวยงานมีเปาหมายการทํางานเชิงพื้นท่ีรวมกันในแปลงใหญ 
สนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญตามภารกิจของหนวยงาน และความตองการของเกษตรกร รวมท้ังทําหนาท่ี
ในการเช่ือมโยงประสานภาคเอกชนใหรวมสนับสนุนการดําเนินงานแปลงใหญ ในลักษณะประชารัฐท่ีเปนความ
รวมมือระหวางเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการบริหารจัดการและการตลาด 
ท่ีภาคเอกชนมีความเช่ียวชาญ ท้ังนี้ เพื่อรวมกันผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิต รวมกันจัดหาปจจัยการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพ บริหารจัดการรวมกัน ตลอดจนการจัดการดานการตลาดเพื่อนําไปสูการลดตนทุน             
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มโอกาสในการแขงขัน โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวก  
 

 

 



2. วัตถุประสงค  
1) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิต

และรวมกันจําหนาย โดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน  
2) เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน รวมท้ังผลผลิต        

มีคุณภาพไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 

3. เปาหมาย 
มีเปาหมายในการดําเนินงานท้ังหมด จํานวน 550 แปลง ดังนี้ 
3.1 แปลงตนแบบจังหวัดละ 1 แปลง รวมท้ังหมด 76 แปลง เพื่อพัฒนาเปนตนแบบของระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในการผลิตสินคาเกษตร 
3.2 แปลงท่ัวไป จํานวน 429 แปลง   
3.3 แปลงเกษตรสมัยใหม จํานวน 45 แปลง 

 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
เริ่มต้ังแต กันยายน 2558  

5. งบประมาณ 
ใชงบปกติท่ีไดรับการจัดสรรและการเจียดจายงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมอื่นของหนวยงาน 

รวมท้ังงบสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอื่นๆ 
 

6. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
6.1 เกษตรกรจะไดรับ 

1) ความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
2) รายไดเพิ่มและมั่นคง 
3) มีตลาดสินคาเกษตรท่ีแนนอน 

6.2 ภาครัฐจะไดรับ 
1) บริหารงาน เงิน คน มีประสิทธิภาพ 
2) เกิดสมดุลของอุปสงค-อุปทาน 
3) ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร 

6.3 ภาคเอกชนจะไดรับ 
1) มีแหลงซื้อสินคาท่ีแนนอนท้ังปริมาณและคุณภาพ 
2) เปนธุรกิจเพื่อชวยเหลือสังคม (Social Business) 
3) ไดรับช่ือเสียงในฐานะเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) 
 
 
 
 



7. เง่ือนไขการเขารวมแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
7.1 เปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แปลงไมจําเปนท่ีจะตองอยูติดกันเปนผืนเดียวแตควรอยู 

ภายในชุมชนท่ีใกลเคียงกัน สินคาควรเปนสินคาหลักของเกษตรกร พื้นท่ีมีความเหมาะสม และมีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ 

7.2 เกษตรกรสมัครใจ พรอมท่ีจะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน โดยการมีสวนรวมตลอด
กระบวนการพัฒนา 

7.3 ขนาดพื้นท่ีดําเนินการ 
1) พืชไร ปาลมน้ํามัน ยางพารา และขาว มีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต 1,000 ไร ข้ึนไป และเกษตรกร

สมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายข้ึนไป 
2) ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ หรือพืชอื่น ๆ มีขนาดพื้นท่ีต้ังแต 300 ไร ข้ึนไป หรือ

เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายข้ึนไป 
            3) ประมงและปศุสัตว ควรมีขนาดพื้นท่ีต้ังแต 300 ไรหรือหนวยข้ึนไป (สินคาปศุสัตว ใหคิด
เปนหนวย ปศุสัตว โค ๑ ตัว เทากับ ๐.๖๕ หนวย กระบือ 1 ตัว เทากับ ๐.๗๐ หนวย แพะ-แกะ ๑ ตัว เทากับ 
๐.๑๐ หนวย สัตวปก ๑ ตัว เทากับ ๐.๐๑ หนวย) หรือเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 ราย
ข้ึนไป 

7.4 ผานการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 
7.5 การเขารวมแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณจะมีการสนับสนุนจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน ดังนี้ 
 1) แปลงจะไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการจัดการดิน การจัดการน้ํา เปนตน 
 2) สมาชิกแปลงใหญจะไดรับการถายทอดความรู และการบริการจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณภายใตภารกิจของแตละหนวยงาน ตามความตองการของสมาชิกแปลงใหญ  
 3) สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/องคกรท่ีบริหารจัดการ

แปลงใหญ 
 4) สนับสนุนการพัฒนากลุม/องคกรท่ีบริหารจัดการแปลงใหญ ใหมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง 
 5) ประสานและดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาด 
 

8. กลไกการขับเคลื่อน  
        8.1 ระดับสวนกลาง 
   การขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ใชกลไกของคณะ
กรรมการบริหารและขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยขับเคล่ือน   
ผานคณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ซึ่งมีกรมสงเสริมการเกษตร     
เปนหนวยงานหลักในการกํากับ ดูแล ติดตาม และบูรณาการการทํางานดังกลาวของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ ในระดับสวนกลาง รวมท้ังการเช่ือมโยงกับระดับภูมิภาค/
ระดับจังหวัด โดยใชกลไกขับเคล่ือนผานคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 

 



       8.2 ระดับภูมิภาค/ระดับจังหวัด 
                     การขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบสง เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ใชกลไกของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด ในการบูรณาการการทํางานระบบการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดแตงต้ังทีมงานเพื่อ
สนับสนุนและรวมกันขับเคล่ือน จํานวน 2 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 ทีมผูจัดการแปลง และสวนท่ี 2 ทีม
สนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ทีม ไดแก ทีมตลาด ทีมลดตนทุนการผลิต และทีมบริหารจัดการ  
โดยมีองคประกอบและบทบาทหนาท่ีตามภาคผนวก 1 ท้ังนี้  การปฏิบัติงานตองมีการประสานงานกับ 
คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) อยางใกลชิด  
 
9. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

9.1 การเตรียมการ 
 1) สรางการรับรู  
  1.1) สวนกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน ใหแก
เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของในระดับสวนกลาง คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบ
เบ็ดเสร็จ (single command) และเกษตรจังหวัด 
  1.1) สวนภูมิภาค คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ 
(single command) จัดการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานใหแกเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 

2) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด จัดต้ังทีมงาน จํานวน ๔ ทีม  
3) หนวยงานในพื้นท่ี ประชาสัมพันธและช้ีแจงเกษตรกร ใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของ

ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  
4) หนวยงานในพื้นท่ีรับสมัครเกษตรกรท่ีประสงคเขารวมเปนสมาชิกแปลงใหญ 
5) หนวยงานเสนอแปลงเพื่อเขารวมแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอคณะอนุกรรมการ        

พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดพิจารณารับรอง ผานคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด พรอมท้ังคัดเลือกแปลงท่ีมีศักยภาพ
เพื่อเสนอเปนแปลงตนแบบจังหวัดละ 1 แปลง 

6) คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) 
เสนอแปลงท่ีผานการพิจารณาแกคณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
(กรมสงเสริมการเกษตร) 

7) ผูจัดการแปลงประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนากลุม/องคกรเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ 
ใหมีการรวมกันบริหารจัดการกิจกรรมของแปลง ต้ังแตการรวมกัน คิด วิเคราะห วางแผน และดําเนินงานตาม
แผนท่ีกําหนด ท้ังนี้ เพื่อใหกลุม/องคกร มีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการแปลงใหญไดอยางยั่งยืน 

8) จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี ดังนี้ 
 8.1) ทีมผูจัดการแปลงรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นท่ี (12 สศท.) จัดทําขอมูล

พื้นฐานของเกษตรกรรายแปลง เปนรายครัวเรือน ประกอบดวยช่ือ – สกุล ของเกษตรกร หมายเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะการประกอบอาชีพ การถือครองท่ีดินของครัวเรือน/
กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน รายไดครัวเรือนเฉล่ียตอป เปนตน 

 8.2) ทีมบริหารจัดการและทีมผูจัดการแปลงประสานกับหนวยงานในพื้นท่ีจัดทําแผนท่ีในรูปแบบ 
Digital file ลงในแผนท่ีขนาด 1:4000 ไดแก 



(1) ขอมูลขอบเขตพื้นท่ีแปลงใหญ  
(2) แผนท่ีแปลงยอยของเกษตรกรเปนรายแปลงและสอบทานแกไขตามขอเท็จจริง 

โดยทําประชาคมรวมกับเกษตรกรเจาของแปลงในพื้นท่ีแปลงใหญ 
  (3) ตรวจสอบแผนท่ีความเหมาะสมของชุดดิน (Suitability) กับพื้นท่ีทําการเกษตร

ของเกษตรกร (Existing) เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมกับกิจกรรมการเกษตร ในกรณีท่ีพื้นท่ีแปลงใหญอยูในเขต
ชลประทานใหสงขอมูลขอบเขตพื้นท่ีแปลงใหญใหชลประทานจังหวัด นําไปใชในการวางแผนการสงน้ําให
เกษตรกร 

9) ทีมงานท้ัง 4 ทีม และเกษตรกรรวมกันสํารวจ วิเคราะหขอมูลสภาพพื้นฐานการผลิต และการตลาด 
ของเกษตรกร ท่ีเข าร วมระบบส ง เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  ป  2559 เชน ปริมาณผลผลิต  
ผลผลิตตอไร คุณภาพผลผลิต ตนทุนตอหนวย ตนทุนการผลิตแยกตามรายการท่ีสําคัญ รายได รายไดสุทธิ 
ขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ ความเหมาะสมกับการปลูกพืช ประมง ปศุสัตวแหลงน้ําเพื่อการเกษตร แหลง
จําหนาย ฯลฯ เพื่อใหมีขอมูลเบ้ืองตนสําหรับใชเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1-12 เปนท่ีปรึกษา 

9.2 การพัฒนาผูจัดการแปลง 
  กรมสงเสริมการเกษตรจัดอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการและ
การตลาดแกทีมผูจัดการแปลง 

9.3 การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา 
1) ทีมผูจัดการแปลง รวมกับทีมสนับสนุนการดําเนินงาน (3 ทีม) และเกษตรกรสมาชิกรวมกัน 

กําหนดเปาหมาย โดยนําขอมูลจากขอ 8) และขอ 9) ประกอบการวิเคราะห เชน เรื่องการลดตนทุนการผลิต 
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาแปลงใหญ 

2) คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) 
จัดประชุมหนวยงานและผูเกี่ยวของ เพื่อบูรณาการการดําเนินงานตามแผนท่ีไดกําหนดไว 

9.4 การปฏิบัติงานตามแผน 
 1) หนวยงานภาครัฐ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนและบทบาท/ภารกิจของ

หนวยงาน เชน การใหบริการความรู แหลงน้ํา/ระบบน้ําเพื่อการเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตร เขาถึง

แหลงเงินทุน เพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของเกษตรกร เปนตน 

 2) ภาคเอกชน ใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน    

การบริหารจัดการ และดานการตลาด เชน การใหบริการความรู การเช่ือมโยงและรับซื้อผลผลิตในแปลงใหญ เปนตน 

3) ทีมผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิก ปฏิบัติงานตามแผนโดยการมีสวนรวมและบริหาร

จัดการรวมกัน 

9.5 การติดตามและประเมินผล 
 1) การรายงาน 

          1.1) ผูจัดการแปลงรายงานผลการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ            
ตามแบบรายงานขอมูลแปลงใหญในภาคผนวก ผานระบบ online ท่ีดําเนินการโดยศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริม
การเกษตร ท้ังนี้ ใหผูจัดการแปลงปรับปรุงขอมูลผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน โดยคณะกรรมการขับเคล่ือน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) ติดตาม กํากับ 



          1.2) กรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะทํางานระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ รวบรวม และสรุปรายงาน ผลการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยตัด
ยอดทุกวันท่ี 15 และวันท่ี 30 ของทุกเดือน โดยเสนอสรุปรายงานตอสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร           
ในวันท่ี 20 ของทุกเดือน และวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  



 2) การติดตาม 
          1.1) ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ติดตามนิเทศตามระบบของผูตรวจ
ราชการ 
          1.2) ทีมสวนกลางของหนวยงานเจาภาพแปลง คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) วางแผนการติดตาม ใหคําแนะนํา และ
ดําเนินการตามแผน 
 3) การประเมินผล 
            สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลระหวางการดําเนินงานระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินจะใชในการพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงาน หรือยุติ/ขยายผล ตอไป โดยจํานวนครั้งและชวงเวลาการประเมินผล ทําการประเมินผล 2 ครั้งตอป ดังนี้ 
         ครั้งท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือนเมษายน 2559 และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินผลภายในเดือน พฤษภาคม 2559 

           ครั้งท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือนกันยายน 2559 และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินผลภายในเดือน ตุลาคม 2559 
 
10. การสนับสนุนจากภาคสวน 
 10.1 ภาครัฐ เชน หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน ใหการสงเสริมและสนันสนุนแบบบูรณาการ ตามความตองการของพื้นท่ีและ
เกษตรกรภายใตภารกิจของหนวยงาน 
 10.2 ภาคเอกชน เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผูสงออก สมาคมผูคาปลีก บริษัทและ
หนวยงานอื่นๆ เปนตน ใหการสนับสนุนการบริหารจัดการ การตลาด การรับซื้อผลผลิต และการแปรรูป  
 10.3 ภาคประชาชน ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. แผนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ป 2559 

ผูรับผดิชอบหลกั ผูเกี่ยวของ ธค.58 มค. กพ มีค เมย พค มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธ.ค 

การเตรียมการ                

1. สรางการรับรู              สป.กษ. ทุกหนวยงานใน กษ. 

2. จัดต้ังทีมงาน 4 ทีม              คณะอนุฯ จังหวัด ทุกหนวยงานใน กษ. 

3. ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกร              ทุกหนวยงานใน กษ.  

4. รับสมัครเกษตรกร              ทีมผูจัดการแปลง ทีมสนับสนุน 3 ทีม 

5. เสนอแปลงเขารวมแปลงใหญของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

             คณะอนุฯ จังหวัด ทีมผูจัดการแปลง 

6. จัดต้ังกลุมเกษตรกร              ทีมผูจัดการแปลง ทุกหนวยงานใน กษ. 

7. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนที ่              ทีมบริหารจัดการและทีมผูจัดการแปลง สศก. และหนวยงานใน กษ. 

8. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน              ทีมผูจัดการแปลง สศก. 

การพัฒนาผูจัดการแปลง                

อบรมผูจัดการแปลง              กสก. ผูจัดการแปลงทุกแปลง 

การกําหนดเปาหมายและแผนการพัฒนา                

1. กําหนดเปาหมายและแผนการพัฒนา              ทีมผูจัดการแปลง ทีมสนับสนุน 3 ทีม 

2. จัดประชุมเพื่อบูรณาการการดําเนินงานตาม

แผน 

             คณะอนุฯ จังหวัด ทุกหนวยงานใน กษ. 

การปฏบิัติงานตามแผน                

1. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใหการสนับสนุน

ตามแผนที่กําหนด 

             ทีมผูจัดการแปลง ภาครัฐอ่ืนๆ ภาคเอกชน 

2. ทีมผูจัดการ และเกษตรกรสมาชิก ปฏิบัติตาม

แผนที่กําหนด 

             ทีมผูจัดการแปลง เกษตรกร และทีมสนับสนุน 3 ทีม 

การตดิตามและการประเมินผล                

1. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานรายแปลง              ทีมผูจัดการ คณะอนุฯ จังหวัด 

2. การติดตาม นิเทศ ใหคําแนะนํา              ผูตรวจราชการ ทุกหนวยงานใน กษ. 

3. การประเมินผล              สศก.  

4. สรุปผลการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ 

             กสก. คณะทํางานระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ 
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องคประกอบและบทบาทความรับผิดชอบของทีมผูจัดการแปลงและทีมสนับสนุน 3 ทีม 

 
1. ทีมผูจัดการแปลง  

  ผูจัดการแปลงท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด อาทิ 
เกษตรอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ ประมงอําเภอ เจาหนาท่ีของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เจาหนาท่ีของกรม
สงเสริมสหกรณ เจาหนาท่ีของกรมชลประทาน เปนตน ซึ่งทีมผูจัดการแปลง นอกจากมีผูจัดการแปลงตามท่ีกลาวมา จะมี
ผูชวยผูจัดการแปลงท่ีประกอบดวย เจาหนาท่ีและเกษตรกรผูนําในแปลงใหญท่ีผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ
รวมกันคัดเลือกมา  

 บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก 
1) จัดทําแผนพัฒนาแปลงใหญ โดยผูจัดการแปลง ผูชวยผูจัดการแปลงรวมกับเกษตรกรสมาชิก

ท้ังหมดของแปลง ทีมสนับสนุนการดําเนินงาน 3 ทีม และภาคีท่ีสนับสนุนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ รวมกันจัดเก็บ/วิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
งานในแปลงใหญ ท้ังนี้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน จะตองประกอบดวย 4 ดาน ไดแก แผนลดตนทุนการผลิต แผน
เพิ่มผลผลิต แผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด  

2) ประชาสัมพันธและช้ีแจงแผนการพัฒนาแปลงใหญใหเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญทราบถึงแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานแปลงใหญ 

3) ปฏิบัติ ติดตาม และควบคุม ใหมีการดําเนินงานระบบสงเสริมการผลิตแบบแปลงใหญตามแผนใน
ขอ 1) โดยบูรณาการการทํางานรวมกับทีมงานท้ังหมด และภาคีท่ีเกี่ยวของ ตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรใน
แปลงใหญ 

4) แกไขปญหา/อุปสรรคการดําเนินงาน 
5) เสนอแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ ตอคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตร

และสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 
ตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนตอไป 

6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดมอบหมาย 

2. ทีมสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ทีม ดังนี้ 
2.1 ทีมตลาด  
         สํานักงานสหกรณจังหวัดเปนเจาภาพหลัก รวมกับทีมเศรษฐกิจภาคเอกชนของจังหวัด (สภา

หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธนาคารจังหวัด) สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ฯลฯ 

         บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก 
        1) รวมกับทีมงานอื่นอีก 3 ทีม ในการวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและแนวทางการ

พัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ บูรณาการการทํางานรวมกันของทีมงานท้ังหมด และภาคีท่ี
เกี่ยวของ ตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรในแปลงใหญ 

        2) สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการตลาด
เพื่อใหการผลิตในแปลงใหญสามารถเช่ือมโยงถึงการตลาด เชน การสํารวจความตองการของตลาด ขอมูลภาพรวมของ
สินคาท่ีผลิต รวมจัดทําแผนการตลาด/การซื้อขาย การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
การเพิ่มมูลคาของสินคา เปนตน 



        3) สนับสนุนองคความรูดานการตลาดใหแกสมาชิก 
        4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดมอบหมาย 

2.2 ทีมลดตนทุนการผลิต  
         สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนเจาภาพหลัก รวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต เชน สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด  สถานีพัฒนา
ท่ีดินจังหวัด สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด และหนวยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร 
กรมการขาว กรมหมอนไหม ท่ีรับผิดชอบในจังหวัดนั้นๆ   

         บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก 
          1) รวมกับทีมงานอื่นอีก 3 ทีม ในการวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและแนวทางการ

พัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ บูรณาการการทํางานรวมกันของทีมงานท้ังหมด และภาคีท่ี
เกี่ยวของ ตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรในแปลงใหญ 

          2) สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ ในดานการลดตนทุน      การ
เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อใหการดําเนินงานของแปลงใหญบรรลุเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต เชน การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในดานพันธุ การจัดการดิน ปุย ศัตรูพืช (สัตว และประมง) 
เครื่องจักรกล แหลงน้ํา การพัฒนาคุณภาพสินคาการเกษตรใหไดคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการประสานงานลด
คาใชจายดานปจจัยการผลิต (คาเชาท่ีดิน คาพันธุ คาปุย คาอาหาร คาสารเคมี) เปนตน 

         3) สนับสนุนองคความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนา
คุณภาพ) ใหแกสมาชิก 

         4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด
มอบหมาย   

2.3 ทีมบริหารจัดการ  
         สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเปนเจาภาพหลัก บริหารจัดการรวมกับสถานีพัฒนา

ท่ีดินจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด  และหนวยงานภาคีการพัฒนาอื่นๆ รวมถึง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นท่ี (12 สศท.)  

         บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก  
          1) รวมกับทีมงานอื่นอีก 3 ทีม ในการวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและแนวทางการ

พัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ บูรณาการการทํางานรวมกันของทีมงานท้ังหมด และภาคีท่ี
เกี่ยวของ ตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรในแปลงใหญ 

          2) จัดทําแผนท่ีรายแปลง 
          3) สนับสนุนองคความรูดานการบริหารจัดการใหแกสมาชิก สรางและพัฒนาเกษตรกร            

ใหเปนผูจัดการแปลงและผูชวยผูจัดการแปลง รวมถึงการรวมกลุมและการสรางเขมแข็งของเกษตรกร 
            4) ประสานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เชน การประสานแหลงทุน การจัดหาแหลง
เงินกูดอกเบ้ียตํ่า การใหความรูดานบัญชีตนทุนอาชีพรายแปลง เปนตน  
            5) ติดตามการดําเนินงาน ประสานการแกไขปญหา ทบทวนแนวทางการพัฒนา แผนพัฒนา 
และแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ 
            6) ประเมินผลสําเร็จของระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญระดับแปลง/จังหวัด 
            ๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 
มอบหมาย   


