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จัดทําโดย คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

คํานํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ที่มีการบริหาร
จัดการรวมกัน โดยมีศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เปนกลไกในการขับเคลื่อน
ใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิต รวมกันบริหารจัดการ
ปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใชเ ทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เปนการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และเกษตรกร ในลักษณะประชารัฐ
คูมื อการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญฉบั บปรับ ปรุง (เมษายน 2560) นี้
จัด ทําขึ้น เพื่อใหผูปฏิ บัติงานในทุ กระดั บมีความเข าใจในการส งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ และใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
กระทรวงเกษตรและสหกรณหวังเปนอยางยิ่งว า คูมือการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ เ ล ม นี้ จะเป น ประโยชน ใ ห ทุ ก หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง สามารถนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ ไ ด บ รรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เมษายน 2560
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คูมือการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
(ฉบับปรับปรุงเมษายน 2560)
1. หลักการและเหตุผล
โครงสรางภาคการเกษตรของไทย สวนใหญเปนครัวเรือนเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตรขนาดเล็ก ลักษณะการผลิตตางคนตางทํา การดําเนินการลักษณะดังกลาวทําใหภาคเกษตรตอง
เผชิญกับปญหาและขอจํากัดตางๆ ที่สงผลตอรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร เชน ปญหาดานตนทุนการ
ผลิ ต คา จางแรงงานสู ง ขาดอํา นาจการตอ รองดานการตลาด และป ญหาด านการถา ยทอดองคค วามรูและ
เทคโนโลยียังเขาไมถึงเกษตรกรเทาที่ควร
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีโครงการสําคัญคือ การปรับ
โครงสรางการผลิตสินคาเกษตร ใหความสําคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไดแก ลดตนทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิ ตตอพื้นที่ พั ฒนาคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด การรวมกลุม การผลิต มี การ
บริหารจัดการรวมกัน และสรางเครือขายที่มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ภายใตการสนับสนุนของทุกหนวยงาน
ภายใตสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสิ นคาเกษตรและเพิ่ม
รายไดของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยจัดทําการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
ที่มีเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมและมีการบริหารจัดการรวมกันเพื่อ
ลดตน ทุน และเพิ่มประสิท ธิภ าพการผลิต สิน คาเกษตร ตลอดจนดานการตลาด ตามยุทธศาสตร 20 ป ของ
รัฐบาล ซึ่งไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 14,500 แปลง และ
จํานวนพื้นที่ 90 ลานไร ในป พ.ศ.2579

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกันในดานการผลิตและ
การตลาด
2.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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3. เปาหมายการดําเนินงาน (20 ป)
ป

จํานวนแปลง* (แปลง)

2560
2561 - 2564
2565 - 2569
2570 - 2579

1,512
7,000
9,500
14,500

จํานวนพื้นที*่
(ลานไร)
2.6
30
45
90

รอยละของพื้นที่
ทําการเกษตร
20
30
60

หมายเหตุ * เปนตัวเลขสะสม

4. สถานที่ดําเนินการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณหลัก
หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามภารกิจของหนวยงาน
5.2 งบประมาณสนับสนุน
หนวยงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

6. หลักการและแนวคิดในการดําเนินการ
การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนระบบการสงเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เปนหลัก
ในการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมๆไปกับการรวมมือรวมใจของเกษตรกร
ที่รวมตัวกันเปนกลุมการผลิต มีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพื้นที่ ในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน
โดยคํานึงถึงการหลักการตางๆที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดการสงเสริมตามระบบการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ไดแก
1) มีการผลิตในพื้นที่เหมาะสม ตามขอมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)
หรือเปนพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได
2) มีขนาดการผลิตที่คุมคาตอการลงทุน (Economy of Scale) สามารถใชปจจัยการผลิตรวมกัน
จากการรวมซื้อรวมขาย การใชหรือเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกล รวมกันไดอยางคุมคา ซึ่งจะสงผลให
ตนทุนการผลิตลดลง
3) มีกระบวนการกลุมที่เขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งดานองคความรู
แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต
4) มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต
5) มีชองทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาตลาดใหกวางขวางและ
หลากหลายยิ่งขึ้น
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6) มีปจจัยพื้นฐาน เชนแหลงน้ํา/ปริมาณน้ําเพียงพอตอการผลิต
7) มีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เชน ลานตาก
โรงคัดแยก ลานเท เปนตน เขามาใชในการพัฒนาการผลิต
8) มีการกําหนดมาตรฐานการผลิต และเขาสูกระบวนการตรวจสอบ รับรองสินคาที่สามารถทําได
หรือเปนที่ตองการของตลาด
9) มีการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมที่ชัดเจน
10) มีผูจัดการแปลงที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการได

7. หลักเกณฑและเงื่อนไข
7.1 เกษตรกรสมัครใจ รวมกลุมและเขารวมดําเนินการ ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
เปาหมายของแปลงใหญ พรอมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน โดยการมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา
7.2 เปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แปลงไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืนเดียว
แตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคียงกัน สินคาควรเปนสินคาหลักของเกษตรกร พื้นที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได
7.3 ขนาดพื้นที่และจํานวนเกษตรกร จําแนกเปน 3 ประเภทสินคา ดังนี้
1) ขาว พืชไร ปาลมน้ํามัน และยางพารามีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร และ
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย
2) ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่น ๆ มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา
300 ไร หรือ เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย
3) ประมง ปศุสัตว ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย
- 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
- ผึ้งพันธุ/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง เทากับ 0.6 หนวย
- จิ้งหรีด 1 บอ เทากับ 0.6 หนวย
หมายเหตุ การรวมกลุมเกษตรกรแปลงใหญ พื้นที่ทําการเกษตรควรอยูในอําเภอเดียวกัน เพื่อใหงายตอการ
บริหารจัดการ หากมีความจําเปนที่ตองรวมพื้นที่ขามอําเภอ ใหผูจัดการแปลงเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
แปลงที่ชัดเจนให คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ พิจารณา
ตามความเหมาะสมตอไป

8. การเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
8.1 การเตรียมการ
(1) เจาหนาที่ภาครัฐ/เอกชน ศึกษาทําความเขาใจหลักเกณฑเงื่อนไข ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน วิธีการเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน
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(2) เกษตรกร/องคกรเกษตรกร ศึกษาและทําความเขาใจหลักการ วิธีการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ และประเมินศักยภาพตนเอง เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเขารวมการ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญตามความสมัครใจ
8.2 การสมัครเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
เกษตรกร/องคกรเกษตรกร ที่สนใจเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
สามารถยื่นใบสมัครไดที่หนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่ เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ
ศูนยเมล็ดพันธุขาว ศูนยวิจัยขาว สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สํานักงานสหกรณจังหวัด
เปนตน ตามแบบบันทึกที่กําหนด (ภาคผนวกที่ 1) พรอมจัดทําขอมูลโครงสรางการบริหารจัดการกลุมสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ไดแก รายชื่อประธานกลุม ผูจัดการแปลง และสมาชิกกลุมตามแบบบันทึกที่
กําหนด (ภาคผนวกที่ 2)
การเขารวมมี 2 ลักษณะ คือ
(1) เกษตรกร/องคกรเกษตรกร ที่สนใจรวมตัวกันตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
และสมัครเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
(2) หนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบ เสนอเกษตรกร/องคกรเกษตรกรที่มีศักยภาพ
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด และสมัครเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
8.3 การตรวจสอบขอมูล
หนวยงานหรือองคกรที่รับสมัคร ทําการตรวจสอบเอกสารและขอมูลเบื้องตนใหครบถวน
และสงใหเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ
8.4 การพิจารณา
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ ทําการ
พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข พรอมทั้งพิจารณาผูจัดการแปลง ทั้งนี้ ผูจัดการแปลง
อาจเปนเจาหนาที่ หรือเกษตรกรที่มีเจาหนาที่ภาครัฐเปนพี่เลี้ยง หรือผูแทนภาคเอกชนรวมกับเจาหนาที่ภาครัฐ
ในกรณีที่เปนแปลงใหญเกษตรสมัยใหมที่มีภาคเอกชนเขารวมในการบริหารจัดการ เจาหนาที่ภาครัฐที่เปนพี่เลี้ยง
หรือทํางานรวมกับภาคเอกชน ใหพิจารณาตามภารกิจที่เกี่ยวของ
8.5 ผลการพิจารณาใหการรับรอง
8.5.1 ผานการรับรอง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ
แจงผลการรับรองใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด และหนวยงานที่รับสมัคร
ทราบผลการพิจารณา พรอมทั้ง แจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ เพื่อขึ้นทะเบียนเปนแปลงใหญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
8.5.2 ไมผานการรับรอง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ
แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานที่รับสมัครทราบ เพื่อแจงเกษตรกร/องคกรเกษตรกร ทําการปรับปรุง/แกไข
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

9. ขั้นตอนการดําเนินงาน
9.1 การชี้แจงการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
หนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบ ชี้แจงสมาชิกกลุมเกษตรกร ใหเขาใจถึงความสําคัญ
วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินงานการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตลอดจนประโยชนที่จะไดรับ
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9.2 จัดทําทะเบียนสมาชิก
จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกใหเปนปจจุบัน โดยใชฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
9.3 การวางแผนในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
9.3.1 แผนการผลิตรายบุคคลของสมาชิกกลุมแปลงใหญ
- จัดทําขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ การเพิ่มมูลคาผลผลิต การตลาด เปนตน เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตรายบุคคลของสมาชิก
กลุมแปลงใหญ
9.3.2 แผนปฎิบัติงานของกลุมแปลงใหญ ประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมายการพัฒนา 5 ดาน และแบบบันทึก แผนปฏิบัติงานของกลุมแปลงใหญ (ภาคผนวกที่ 3,4)
โดยมีวิธีการดังนี้
(1) จัดเวทีวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใช
ขอมูลแผนการผลิตรายบุคคลของสมาชิกกลุมแปลงใหญ ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก
- การลดตนทุนการผลิต ระบุจํานวนเงินที่สามารถลดลงตอพื้นที่
- การเพิ่มผลผลิต ระบุจํานวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตอพื้นที่
- การพัฒนาคุณภาพ ระบุมาตรฐานที่ใหการรับรองคุณภาพ เชน GAP
เกษตรอินทรีย เปนตน
- การตลาด ระบุชองทางการตลาด
- การบริหารจัดการ เชน การทําการผลิตเพื่อเสริมรายไดในแปลงใหญ
การผลิตพืชหลังนา การปลูกพืชแซม หรือการเลี้ยงสัตว ประมง แมลงเศรษฐกิจ ในแปลงใหญ เปนตน
(2) จัดทําแผนปฏิบัติงานของกลุมแปลงใหญ ใหสอดคลองและบรรลุเปาหมาย
5 ดาน
(3) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ ตามขอ (2) ภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานภาคี
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เชน การถายทอดความรู การจัดทําแปลงเรียนรู การศึกษาดูงาน เปนตน
(4) การประเมินผล และวัดผลลัพธของการดําเนินงานของกลุม เพื่อใชในการ
ปรับปรุง พัฒนาในปตอไป
9.3.3 แผนปฎิบัติการสนับสนุนแปลงใหญ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ ตามแบบบันทึก (ภาคผนวกที่ 5,6,7)
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ
จัดประชุมทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานและรวมกันจัดทําแผนปฎิบัติการสนับสนุนแปลงใหญของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ โดยนําแผนปฏิบัติงานของ
กลุมแปลงใหญ (จากขอ 9.3.2) มาจัดทําเปนแผนเพื่อบูรณาการในการสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงาน
ประกอบดวย
- แผนระดับอําเภอ
- แผนระดับจังหวัด
9.4 การพัฒนาเจาหนาที่และผูจัดการแปลง
กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาเจาหนาที่และผูจัดการแปลง
ในดานตาง ๆ เชน
- เรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการผลิตการเกษตรในแปลงใหญ
- การวางแผนการผลิต
- การบริหารจัดการแปลงใหญ
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- การตลาด
- การจัดทําบัญชี/การเงิน
- ฯลฯ
9.5 การติดตามประเมินผลและการรายงาน
1) การติดตาม
1.1) หนวยงานผูรับผิดชอบติดตามและประเมินการดําเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ
แตละแปลง
1.2) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ
วางแผนการติดตาม ใหคําแนะนําและดําเนินการตามแผน
1.3) สวนกลางและเขต ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ และใหคําแนะนําปรึกษาในการดําเนินงานอยางใกลชิด
1.4) ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณติดตามนิเทศตามระบบของผูตรวจราชการ
2) การประเมินผล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทําการประเมินผลระหวางการดําเนินงานการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญในภาพรวม ทําการประเมินผล 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือนเมษายนของทุกป และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินผลภายในเดือน พฤษภาคมของทุกป
- ครั้งที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือนกันยายนของทุกป และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินผลภายในเดือนตุลาคมของทุกป
3) การรายงาน
3.1) ผูจัดการแปลงรายงานผลการดําเนินงานการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
ตามแบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแบบแปลงใหญระบบออนไลนที่ดําเนินการโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ใหผูจัดการแปลงบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน ตามคูมือการใชงาน
ระบบบันทึกขอมูลการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ภาคผนวกที่ 8 : http://bigfarm60.doae.go.th)
3.2) กรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะทํางานระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ รวบรวม และสรุปรายงาน ผลการดําเนินงานการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยตัดยอด
ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน โดยเสนอสรุปรายงานตอสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวันที่ 20
ของทุกเดือน และวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
3.3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําขอมูลสรุปรายงาน จัดทํารายงานเสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป

10. การสนับสนุนจากภาครัฐ
การเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐเปนเวลา 3 ป ตอเนื่องกัน ดังนี้
1) ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการจัดการดิน การจัดการน้ํา ตามความจําเปน
และเหมาะสม
2) สมาชิกแปลงใหญจะไดรับการถายทอดความรู และการบริการจากหนวยงานตาง ๆ
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานภาคี ตามความตองการของสมาชิกแปลงใหญ เชน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน การลดตนทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ
การวิเคราะหดิน การปรับปรุงบํารุงดิน
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- การทําบัญชี และการใชประโยชนจากบัญชี
- การรวมกลุมเกษตรกร เชน สหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
- การเพิ่มมูลคาและคุณคาสินคาเกษตร
- การตลาด/บริการ และอื่น ๆ
3) สนับสนุนโอกาสการเขาถึงแหลงทุนเพื่อการพัฒนาการผลิต การตลาด และความเขมแข็ง
ตามศักยภาพของกลุม/องคกร ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของแหลงทุน
4) สนับสนุนการวางแผน/เปาหมายการผลิตของกลุมแปลงใหม และแผนการผลิตของสมาชิก
ใหสอดคลองกัน เพื่อดําเนินการในการจัดทําแผนธุรกิจของกลุม
5) สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงผลผลิตจากแปลงใหญสูตลาด
6) สนับสนุนใหเกิดเครือขายแปลงใหญ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู เทคโนโลยี เปนตน

11. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
11.1 ผลผลิต (output)
1. ปริมาณแปลงที่ไดรับการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
ป

จํานวนแปลง*(แปลง)

2560
2561 - 2564
2565 - 2569
2570 - 2579

1,512
7,000
9,500
14,500

จํานวนพื้นที*่
(ลานไร)
2.6
30
45
90

รอยละของพื้นที่
ทําการเกษตร
20
30
60

หมายเหตุ * เปนตัวเลขสะสม
2. เกษตรกร/องคกรเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญไดรับการพัฒนาในดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงสินคา/ตลาด และความเขมแข็งของกลุม
11.2 ผลลัพธ (outcome)
เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญมีการรวมกลุมผลิตสินคาเกษตรตามแนวทางการสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ โดยมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานที่เนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพ มีตลาดรองรับ ภายใตการบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตร
และสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร สามารถลดตนทุนการผลิตรอยละ 20 และผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 20

12. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
12.1 หนวยงานหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการกษตรเปนประธานคณะทํางาน
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
12.2 หนวยงานรวม
หนวยงานภาคีภาครัฐ/เอกชน สถาบันเกษตรกร และอื่น ๆ

