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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ที่มีการ
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เพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในลักษณะประชารัฐ
คูมือการดําเนิน งานระบบสง เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติง าน
ในทุกระดับมีความเขาใจในระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
กระทรวงเกษตรและสหกรณหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญเลมนี้ จะเปนประโยชนตอหนวงงานตางๆ ใหสามารถนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติไดบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ไดกําหนดไว
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ภาคผนวก
1. องคประกอบและบทบาทความรับผิดชอบของทีมผูจัดการแปลงและทีมสนับสนุน 3 ทีม

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) ซึ่ง มี
โครงการ ที่สําคัญคือการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว และประมง ประกอบกับ
รัฐมนตรีว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก ฉัต รชัย สาริกัล ยะ) ได มอบนโยบาย เมื่ อวัน ที่ 26
สิง หาคม 2558 เนนใหความสําคัญ ในเรื่องการลดตนทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกร
เปน แปลงใหญจะกอใหเกิดกิจกรรมลดตน ทุนการผลิตตามที่กําหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไ ดอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับสินคาเกษตร ทั้งนี้ การปรับโครงสรางสินคาที่สําคัญดังกลาว
จะตองทําการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศเขตพื้นที่เหมาะสม
สําหรับ การผลิตสินคา 20 ชนิดไวแลว โดยมีหลักการ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดตนทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ รวมทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของตลาด มีการผลิตรวมกัน
เปนกลุมและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการใหเกิดสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงค ของสิน คา
แกปญหาเรื่องสินคาลนตลาดและราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
อยางไรก็ตาม โครงสรางภาคการเกษตรของไทย เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่
ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเปนการผลิตที่มีลักษณะตางคนตางทํา การดําเนินการลักษณะดังกลาวทํา
ใหภาคเกษตรตองเผชิญกับปญหาและขอจํากัดตางๆ ซึ่งจะสงผลตอรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร เชน
ปญหาดานตนทุนการผลิต ไดแก คาพันธุ คาปจจัยการผลิตตางๆ คาใชจายของเครื่องจักรกลการเกษตร และ
คาจางแรงงานดานการเกษตร รวมทั้ง ปญหาการขาดอํานาจการตอรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต
(Production Process) การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) และปญหาดานการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีที่ยังไมเขาถึงตัวเกษตรกรไดเทาที่ควร
ดังนั้น เพื่อเปนการลดขอจํากัดดังกลาว จะตองสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิต และ
การบริหารจัดการรวมกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจตองดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตองใหการ
สนับสนุน และสงเสริมการผลิตสิน คาเกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของสินคาเกษตร และเพิ่มรายไดของเกษตรกร จึง ไดกําหนดระบบการสง เสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ที่มีการบริหารจัดการรวมกัน ใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดปรับกระบวนการทํางานภายใน ใหทุกหนวยงานมีเปาหมายการทํางานเชิงพื้นที่รวมกัน ในแปลงใหญ
สนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญตามภารกิจของหนวยงาน และความตองการของเกษตรกร รวมทั้งทําหนาที่
ในการเชื่อมโยงประสานภาคเอกชนใหรวมสนับสนุนการดําเนินงานแปลงใหญ ในลักษณะประชารัฐที่เปนความ
รวมมือระหวางเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการบริหารจัดการและการตลาด
ที่ภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อรวมกันผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิต รวมกันจัดหาปจจัยการ
ผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ บริ ห ารจั ด การร ว มกั น ตลอดจนการจั ด การด า นการตลาดเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารลดต น ทุ น
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มโอกาสในการแขง ขัน โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวก

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิต
และรวมกันจําหนาย โดยมีตลาดรองรับที่แนนอน
2) เพื่อ ใหเ กษตรกรสามารถลดตน ทุน การผลิ ตและมี ผลผลิ ต ตอ หน วยเพิ่ม ขึ้น รวมทั้ ง ผลผลิ ต
มีคุณภาพไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3. เปาหมาย

มีเปาหมายในการดําเนินงานทั้งหมด จํานวน 550 แปลง ดังนี้
3.1 แปลงตนแบบจังหวัดละ 1 แปลง รวมทั้งหมด 76 แปลง เพื่อพัฒนาเปนตนแบบของระบบ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในการผลิตสินคาเกษตร
3.2 แปลงทั่วไป จํานวน 429 แปลง
3.3 แปลงเกษตรสมัยใหม จํานวน 45 แปลง
4. ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตั้งแต กันยายน 2558
5. งบประมาณ
ใชงบปกติที่ไดรับการจัดสรรและการเจียดจายงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมอื่นของหนวยงาน
รวมทั้งงบสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอื่นๆ
6. ประโยชนที่จะไดรับ
6.1 เกษตรกรจะไดรับ
1) ความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
2) รายไดเพิ่มและมั่นคง
3) มีตลาดสินคาเกษตรที่แนนอน
6.2 ภาครัฐจะไดรับ
1) บริหารงาน เงิน คน มีประสิทธิภาพ
2) เกิดสมดุลของอุปสงค-อุปทาน
3) ความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร
6.3 ภาคเอกชนจะไดรับ
1) มีแหลงซื้อสินคาที่แนนอนทั้งปริมาณและคุณภาพ
2) เปนธุรกิจเพื่อชวยเหลือสังคม (Social Business)
3) ได รั บ ชื่ อ เสี ย งในฐานะเป น องค ก รที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR)

7. เงื่อนไขการเขารวมแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7.1 เปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แปลงไมจําเปนที่จะตองอยูติดกันเปนผืนเดียวแตควรอยู
ภายในชุมชนที่ใกลเคียงกัน สินคาควรเปนสินคาหลักของเกษตรกร พื้นที่มีความเหมาะสม และมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ
7.2 เกษตรกรสมัครใจ พรอมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน โดยการมีสวนรวมตลอด
กระบวนการพัฒนา
7.3 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ
1) พืชไร ปาลมน้ํามัน ยางพารา และขาว มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 1,000 ไร ขึ้นไป และเกษตรกร
สมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายขึ้นไป
2) ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ หรือพืชอื่น ๆ มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 300 ไร ขึ้นไป หรือ
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายขึ้นไป
3) ประมงและปศุสัตว ควรมีขนาดพื้นที่ตั้งแต 300 ไรหรือหนวยขึ้นไป (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
ขึ้นไป
7.4 ผานการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด
7.5 การเข า ร ว มแปลงใหญ ข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ จ ะมี ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ดังนี้
1) แปลงจะไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการจัดการดิน การจัดการน้ํา เปนตน
2) สมาชิกแปลงใหญจะไดรับการถายทอดความรู และการบริการจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณภายใตภารกิจของแตละหนวยงาน ตามความตองการของสมาชิกแปลงใหญ
3) สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/องคกรที่บริหารจัดการ
แปลงใหญ
4) สนับสนุน การพั ฒ นากลุม /องคกรที่บริ หารจัดการแปลงใหญ ให มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง
5) ประสานและดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาด
8. กลไกการขับเคลื่อน
8.1 ระดับสวนกลาง
การขับ เคลื่อ นการดํ าเนิ นงานระบบสง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ ใช ก ลไกของคณะ
กรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยขับเคลื่อน
ผานคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ซึ่งมีก รมสงเสริมการเกษตร
เปนหนวยงานหลักในการกํากับ ดูแล ติดตาม และบูรณาการการทํางานดังกลาวของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ในระดับสวนกลาง รวมทั้งการเชื่อมโยงกับระดับภูมิภาค/
ระดับจัง หวัด โดยใชกลไกขับเคลื่อนผานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

8.2 ระดับภูมิภาค/ระดับจังหวัด
การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานระบบส ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ ใช ก ลไกของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด ในการบูรณาการการทํางานระบบการสง เสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดแตงตั้งทีมงานเพื่อ
สนับสนุนและรวมกันขับเคลื่อน จํานวน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ทีมผูจัดการแปลง และสวนที่ 2 ทีม
สนับสนุน การดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ทีม ไดแก ทีมตลาด ทีมลดตนทุนการผลิต และทีมบริหารจัดการ
โดยมี อ งค ป ระกอบและบทบาทหน า ที่ ต ามภาคผนวก 1 ทั้ ง นี้ การปฏิ บั ติ ง านต อ งมี ก ารประสานงานกั บ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) อยางใกลชิด
9. ขั้นตอนการดําเนินงาน
9.1 การเตรียมการ
1) สรางการรับรู
1.1) สวนกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ใหแก
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของในระดับสวนกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบ
เบ็ดเสร็จ (single command) และเกษตรจังหวัด
1.1) สวนภูมิภาค คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ
(single command) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด จัดตั้งทีมงาน จํานวน ๔ ทีม
3) หนวยงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกร ใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของ
ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
4) หนวยงานในพื้นที่รับสมัครเกษตรกรที่ประสงคเขารวมเปนสมาชิกแปลงใหญ
5) หน วยงานเสนอแปลงเพื่ อเข าร วมแปลงใหญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ต อคณะอนุ กรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดพิจารณารับรอง ผานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) ตามหลักเกณฑที่กําหนด พรอมทั้งคัดเลือกแปลงที่มีศักยภาพ
เพื่อเสนอเปนแปลงตนแบบจังหวัดละ 1 แปลง
6) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command)
เสนอแปลงที่ผานการพิจารณาแกคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
(กรมสงเสริมการเกษตร)
7) ผูจัดการแปลงประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนากลุม/องคกรเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ
ใหมีการรวมกันบริหารจัดการกิจกรรมของแปลง ตั้งแตการรวมกัน คิด วิเคราะห วางแผน และดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหกลุม/องคกร มีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการแปลงใหญไดอยางยั่งยืน
8) จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนที่ ดังนี้
8.1) ทีมผูจัดการแปลงรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่ (12 สศท.) จัดทําขอมูล
พื้นฐานของเกษตรกรรายแปลง เปนรายครัวเรือน ประกอบดวยชื่อ – สกุล ของเกษตรกร หมายเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะการประกอบอาชีพ การถือครองที่ดินของครัวเรือน/
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอป เปนตน
8.2) ทีมบริหารจัดการและทีมผูจัดการแปลงประสานกับหนวยงานในพื้นที่จัดทําแผนที่ในรูปแบบ
Digital file ลงในแผนที่ขนาด 1:4000 ไดแก

(1) ขอมูลขอบเขตพื้นที่แปลงใหญ
(2) แผนที่แปลงยอยของเกษตรกรเปนรายแปลงและสอบทานแกไขตามขอเท็จจริง
โดยทําประชาคมรวมกับเกษตรกรเจาของแปลงในพื้นที่แปลงใหญ
(3) ตรวจสอบแผนที่ความเหมาะสมของชุดดิน (Suitability) กับพื้นที่ทําการเกษตร
ของเกษตรกร (Existing) เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมกับกิจกรรมการเกษตร ในกรณีที่พื้นที่แปลงใหญอยูในเขต
ชลประทานใหสง ขอมูล ขอบเขตพื้น ที่แปลงใหญใหช ลประทานจั ง หวัด นํา ไปใช ในการวางแผนการสง น้ําให
เกษตรกร
9) ทีมงานทั้ง 4 ทีม และเกษตรกรรวมกันสํารวจ วิเคราะหขอมูลสภาพพื้นฐานการผลิต และการตลาด
ของเกษตรกรที่ เ ข า ร ว มระบบส ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2559 เช น ปริ ม าณผลผลิ ต
ผลผลิตตอไร คุณภาพผลผลิต ตน ทุน ตอหนวย ตนทุนการผลิตแยกตามรายการที่สําคัญ รายได รายไดสุท ธิ
ขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ ความเหมาะสมกับการปลูกพืช ประมง ปศุสัตวแหล ง น้ําเพื่อ การเกษตร แหล ง
จําหนาย ฯลฯ เพื่อใหมีขอมูลเบื้องตนสําหรับใชเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 เปนที่ปรึกษา
9.2 การพัฒนาผูจัดการแปลง
กรมส ง เสริ มการเกษตรจั ด อบรมเพื่อ ยกระดั บ ขีด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การและ
การตลาดแกทีมผูจัดการแปลง
9.3 การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา
1) ทีมผูจัดการแปลง รวมกับทีมสนับสนุนการดําเนินงาน (3 ทีม) และเกษตรกรสมาชิกรวมกัน
กําหนดเปาหมาย โดยนําขอมูลจากขอ 8) และขอ 9) ประกอบการวิเคราะห เชน เรื่องการลดตนทุนการผลิต
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาแปลงใหญ
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command)
จัดประชุมหนวยงานและผูเกี่ยวของ เพื่อบูรณาการการดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว
9.4 การปฏิบัติงานตามแผน
1) หน ว ยงานภาครั ฐ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามแผนและบทบาท/ภารกิ จ ของ
หนวยงาน เชน การใหบริการความรู แหลงน้ํา/ระบบน้ําเพื่อการเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตร เขาถึง
แหลงเงินทุน เพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของเกษตรกร เปนตน
2) ภาคเอกชน ใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดา น
การบริหารจัดการ และดานการตลาด เชน การใหบริการความรู การเชื่อมโยงและรับซื้อผลผลิตในแปลงใหญ เปนตน
3) ทีมผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิก ปฏิบัติงานตามแผนโดยการมีสวนรวมและบริหาร
จัดการรวมกัน
9.5 การติดตามและประเมินผล
1) การรายงาน
1.1) ผูจัดการแปลงรายงานผลการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
ตามแบบรายงานขอมูลแปลงใหญในภาคผนวก ผานระบบ online ที่ดําเนินการโดยศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริม
การเกษตร ทั้งนี้ ใหผูจัดการแปลงปรับปรุงขอมูลผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) ติดตาม กํากับ

1.2) กรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะทํางานระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ รวบรวม และสรุปรายงาน ผลการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยตัด
ยอดทุ ก วั น ที่ 15 และวั น ที่ 30 ของทุ ก เดื อ น โดยเสนอสรุ ป รายงานต อ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
ในวันที่ 20 ของทุกเดือน และวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ราชการ

2) การติดตาม
1.1) ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ติดตามนิเทศตามระบบของผูตรวจ

1.2) ทีม สว นกลางของหน วยงานเจ าภาพแปลง คณะกรรมการขับ เคลื่อ นนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ แบบเบ็ด เสร็ จ (single command) วางแผนการติ ดตาม ใหคํา แนะนํา และ
ดําเนินการตามแผน
3) การประเมินผล
สํา นั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตร ประเมิ น ผลระหวา งการดํ าเนิ น งานระบบส ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญใ นภาพรวม ซึ่ง ผลการประเมินจะใช ในการพิ จารณาตั ดสินใจ ปรับปรุง แกไ ขการ
ดําเนินงาน หรือยุติ/ขยายผล ตอไป โดยจํานวนครั้งและชวงเวลาการประเมินผล ทําการประเมินผล 2 ครั้งตอป ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 เก็ บ รวบรวมขอ มู ล ช ว งเดื อ นเมษายน 2559 และจั ด สง รายงานผลการ
ประเมินผลภายในเดือน พฤษภาคม 2559
ครั้ ง ที่ 2 เก็บ รวบรวมข อมู ล ชว งเดือ นกั น ยายน 2559 และจัด สง รายงานผลการ
ประเมินผลภายในเดือน ตุลาคม 2559
10. การสนับสนุนจากภาคสวน
10.1 ภาครัฐ เชน หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน ใหการสง เสริมและสนันสนุนแบบบูรณาการ ตามความตองการของพื้นที่และ
เกษตรกรภายใตภารกิจของหนวยงาน
10.2 ภาคเอกชน เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผูสงออก สมาคมผูคาปลีก บริษัทและ
หนวยงานอื่นๆ เปนตน ใหการสนับสนุนการบริหารจัดการ การตลาด การรับซื้อผลผลิต และการแปรรูป
10.3 ภาคประชาชน ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการดําเนินงาน

กิจกรรม
การเตรียมการ
1. สรางการรับรู
2. จัดตั้งทีมงาน 4 ทีม
3. ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกร

ธค.58

มค.

กพ

11. แผนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
ระยะเวลาดําเนินการ ป 2559
มีค เมย พค มิย. กค. สค. กย. ตค. พย

ธ.ค

ผูรับผิดชอบหลัก

ผูเกี่ยวของ

สป.กษ.
คณะอนุฯ จังหวัด
ทุกหนวยงานใน กษ.

ทุกหนวยงานใน กษ.
ทุกหนวยงานใน กษ.

4. รับสมัครเกษตรกร
5. เสนอแปลงเขารวมแปลงใหญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

ทีมผูจัดการแปลง
คณะอนุฯ จังหวัด

ทีมสนับสนุน 3 ทีม
ทีมผูจัดการแปลง

6. จัดตั้งกลุมเกษตรกร
7. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนที่

ทีมผูจัดการแปลง
ทีมบริหารจัดการและทีมผูจัดการแปลง

ทุกหนวยงานใน กษ.
สศก. และหนวยงานใน กษ.

8. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
การพัฒนาผูจัดการแปลง
อบรมผูจัดการแปลง

ทีมผูจัดการแปลง

สศก.

กสก.

ผูจัดการแปลงทุกแปลง

ทีมผูจัดการแปลง
คณะอนุฯ จังหวัด

ทีมสนับสนุน 3 ทีม
ทุกหนวยงานใน กษ.

ทีมผูจัดการแปลง

ภาครัฐอื่นๆ ภาคเอกชน

ทีมผูจัดการแปลง

เกษตรกร และทีมสนับสนุน 3 ทีม

ทีมผูจัดการ
ผูตรวจราชการ
สศก.
กสก.

คณะอนุฯ จังหวัด
ทุกหนวยงานใน กษ.

การกําหนดเปาหมายและแผนการพัฒนา
1. กําหนดเปาหมายและแผนการพัฒนา
2. จัดประชุมเพื่อบูรณาการการดําเนินงานตาม
แผน
การปฏิบัติงานตามแผน
1. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใหการสนับสนุน
ตามแผนที่กําหนด
2. ทีมผูจัดการ และเกษตรกรสมาชิก ปฏิบัติตาม
แผนที่กําหนด
การติดตามและการประเมินผล
1. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานรายแปลง
2. การติดตาม นิเทศ ใหคําแนะนํา
3. การประเมินผล
4. สรุปผลการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ

คณะทํางานระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ

ภาคผนวก

องคประกอบและบทบาทความรับผิดชอบของทีมผูจัดการแปลงและทีมสนับสนุน 3 ทีม
1. ทีมผูจัดการแปลง
ผูจัดการแปลงที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด อาทิ
เกษตรอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ ประมงอําเภอ เจาหนาที่ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เจาหนาที่ของกรม
สงเสริมสหกรณ เจาหนาที่ของกรมชลประทาน เปนตน ซึ่งทีมผูจัดการแปลง นอกจากมีผูจัดการแปลงตามที่กลาวมา จะมี
ผูชวยผูจัดการแปลงที่ประกอบดวย เจาหนาที่และเกษตรกรผูนําในแปลงใหญที่ผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ
รวมกันคัดเลือกมา
บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก
1) จั ดทํา แผนพัฒนาแปลงใหญ โดยผู จัดการแปลง ผูช วยผู จัดการแปลงร วมกั บเกษตรกรสมาชิ ก
ทั้งหมดของแปลง ทีมสนับสนุนการดําเนินงาน 3 ทีม และภาคีที่สนับสนุนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ รวมกันจัดเก็บ/วิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
งานในแปลงใหญ ทั้งนี้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน จะตองประกอบดวย 4 ดาน ไดแก แผนลดตนทุนการผลิต แผน
เพิ่มผลผลิต แผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด
2) ประชาสัมพันธและชี้แจงแผนการพัฒนาแปลงใหญใหเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญทราบถึงแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานแปลงใหญ
3) ปฏิบัติ ติดตาม และควบคุม ใหมีการดําเนินงานระบบสงเสริมการผลิตแบบแปลงใหญตามแผนใน
ขอ 1) โดยบูรณาการการทํางานรวมกับทีมงานทั้งหมด และภาคีที่เกี่ยวของ ตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรใน
แปลงใหญ
4) แกไขปญหา/อุปสรรคการดําเนินงาน
5) เสนอแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ ตอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ แบบเบ็ ดเสร็ จ (single command) และคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ ของจั ง หวั ด
ตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนตอไป
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดมอบหมาย
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 บูรณาการการทํางานรวมกันของทีมงานทั้งหมด และภาคีที่
เกี่ยวของ ตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรในแปลงใหญ
2) สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการตลาด
เพื่อใหการผลิตในแปลงใหญสามารถเชื่อมโยงถึงการตลาด เชน การสํารวจความตองการของตลาด ขอมูลภาพรวมของ
สินคาที่ผลิต รวมจัดทําแผนการตลาด/การซื้อขาย การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
การเพิ่มมูลคาของสินคา เปนตน

3) สนับสนุนองคความรูดานการตลาดใหแกสมาชิก
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดมอบหมาย
2.2 ทีมลดตนทุนการผลิต
สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เป น เจ า ภาพหลั ก ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต เชน สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด สถานีพัฒนา
ที่ดิน จัง หวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด และหนวยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร
กรมการขาว กรมหมอนไหม ที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นๆ
บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก
1) รวมกับทีมงานอื่นอีก 3 ทีม ในการวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและแนวทางการ
พัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ บูรณาการการทํางานรวมกันของทีมงานทั้งหมด และภาคีที่
เกี่ยวของ ตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรในแปลงใหญ
2) สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ ในดานการลดตนทุน การ
เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อใหการดําเนินงานของแปลงใหญบรรลุเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต เชน การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในดานพันธุ การจัดการดิน ปุย ศัตรูพืช (สัตว และประมง)
เครื่องจักรกล แหลง น้ํา การพัฒนาคุณภาพสินคาการเกษตรใหไ ดคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการประสานงานลด
คาใชจายดานปจจัยการผลิต (คาเชาที่ดิน คาพันธุ คาปุย คาอาหาร คาสารเคมี) เปนตน
3) สนับสนุนองคความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนา
คุณภาพ) ใหแกสมาชิก
4) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ ข องจั ง หวั ด
มอบหมาย
2.3 ทีมบริหารจัดการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเปนเจาภาพหลัก บริหารจัดการรวมกับสถานีพัฒ นา
ที่ดินจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด และหนวยงานภาคีการพัฒนาอื่นๆ รวมถึง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่ (12 สศท.)
บทบาทความรับผิดชอบ ไดแก
1) รวมกับทีมงานอื่นอีก 3 ทีม ในการวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและแนวทางการ
พัฒนา จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ บูรณาการการทํางานรวมกันของทีมงานทั้งหมด และภาคีที่
เกี่ยวของ ตลอดหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรในแปลงใหญ
2) จัดทําแผนที่รายแปลง
3) สนั บสนุ นองค ค วามรูด า นการบริห ารจั ด การให แก ส มาชิก สร า งและพั ฒ นาเกษตรกร
ใหเปนผูจัดการแปลงและผูชวยผูจัดการแปลง รวมถึงการรวมกลุมและการสรางเขมแข็งของเกษตรกร
4) ประสานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เชน การประสานแหลงทุน การจัดหาแหลง
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา การใหความรูดานบัญชีตนทุนอาชีพรายแปลง เปนตน
5) ติดตามการดําเนินงาน ประสานการแกไขปญหา ทบทวนแนวทางการพัฒนา แผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติงานในแปลงใหญ
6) ประเมินผลสําเร็จของระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญระดับแปลง/จังหวัด
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด
มอบหมาย

