
 คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

  โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ถือครอง 
ทางการเกษตรขนาดเล็ก ลักษณะการผลิตต่างคนต่างท า การด าเนินการลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเกษตร ต้อง
เผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต 
ค่าจ้างแรงงานสูง ขาดอ านาจการต่อรองด้านการตลาด และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยียัง
เข้าไม่ถึงเกษตรกรเท่าที่ควร  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายส าคัญในการพัฒนาภาคเกษตร คือ รักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งเงินทุน  

 โดยกรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่มการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ระบบ
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันร่วมกัน
จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดเพื่อน าไปสู่การลดต้นทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้

มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

3. เป้าหมาย 
มีเป้าหมายในการด าเนินงานแปลงใหญ่ปศุสัตว์ทั้งหมด จ านวน 260 แปลง (แปลงปี 2560-2563) 

ในพ้ืนที่  76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
3.1  แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2559 - 2560  จ านวน   60 แปลง 
3.2 แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561   จ านวน 100 แปลง 
3.3 แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562   จ านวน   40 แปลง 
3.4 แปลงใหญ่ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563   จ านวน   60 แปลง 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

5. หน่วยงานด าเนินการ 
1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีหน้าที่จัดท าโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ จัดท า

แผนการด าเนินงาน จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ านวยการและประสานงานให้
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน ติดตามและรายงานผลผลการด าเนินงาน 

2. กองแผนงาน มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 

3. ส านักงานปศุสัตว์เขต มีหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน า ประเมินผลการด าเนินงาน รวบรวมผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้กรมปศุสัตว์ และรายงานผลงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน 

4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร พิจารณา
คัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประสานงานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานรวมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงาน
ผลงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน และติดตาม ให้ค าแนะน า แก้ปัญหาให้
กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

5. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ มีหน้าที่ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ร่วม
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประสานงานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานรวมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามให้
ค าแนะน า แก้ปัญหาให้กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ  
 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,249,200 บาท 
 

7. พื้นที่เป้าหมาย 
ปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด และปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

8. ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย จ านวน 200 แปลง 

 

9. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

แผนการด าเนินงานโครงการ 

แผนงาน ปี 2562 ปี2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เกษตรกร ส่งเสรมิการเลี้ยงสัตวแ์บบ
แปลงใหญ ่

            

  1.1 หลักสูตรที่ 1 การถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์
และการบริหารจัดการแปลงใหญด่้านปศุ
สัตว์ (แปลงปี 63) 

            

  1.2 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาแปลงใหญ่
ด้านปศุสตัว์ให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 
(แปลงปี 63) 

            

  1.3 หลักสูตรที่ 3 การบริหารจดัการ
และการตลาด/การลดต้นทุน  
(แปลงปี 63) 

            

  1.4 หลักสูตรที่ 4 การบริหารจดัการ
และการตลาด /การแปรรูป /การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 
 (แปลงปี 61,62) 

            

2.ประชาสัมพันธ์แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว ์             
3. ติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัด (แปลง
ปี 60-63) 

            

แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 
แผนปฏิบัติงาน (ไตรมาส) 

หน่วยนับ 1 2 3 4 รวม 
1. อบรมเกษตรกร ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์แบบแปลง
ใหญ่ (แปลงปี 61-63) 

แปลง 
ราย 

- - - - 200 
9,600 

1.1 หลักสูตรที่ 1 สัมมนาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และการบริหารจัดการแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ (แปลงปี 63) 

แปลง 
ราย 

30 
900 

30 
900 

- - 60 
1,800 

1.2 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสตัว์ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน (แปลงปี 63) 

แปลง 
ราย 

30 
900 

30 
900 

- - 60 
1,200 

1.3 หลักสูตรที่ 3 การบริหารจัดการและการตลาด การลด
ต้นทุน (แปลงปี 63) 

แปลง 
ราย 

- 30 
900 

30 
900 

- 60 
1,200 

1.4 หลักสูตรที่ 4 การบริหารจัดการและการตลาด /การแปร
รูป /การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี 61,62) 

แปลง 
ราย 

- 70 
2,100 

70 
2,100 

- 140 
2,700 

2.ประชาสัมพันธ์แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว ์ แปลง - - 130 130 260 
3.ติดตามผลการด าเนินงาน (แปลงปี 59-63) แปลง 100 100 100 264 260 
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11. หลักการและแนวคิดในการด าเนินการ 
 11.1 เกษตรกรสมัครใจ รวมกลุ่มและเข้าร่วมด าเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
เป้าหมายของแปลงใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนา 
 11.2 เป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว  
แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สินค้าควรเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร พ้ืนที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพ 
ที่จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได้  
 11.3 ขนาดพื้นที่และจ านวนเกษตรกร จ าแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้  
  1) ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ ามัน และยางพารามีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่  และเกษตรกร
สมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
  2) ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืน ๆ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่  
หรือ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
  3) ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่  หรือเกษตรกร
สมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย หรือ จ านวนสัตว์ไม่น้อยกว่า 300 หน่วยโดยคิดจ านวนหน่วยตาม
ชนิดสินค้า ดังนี้ 

ชนิดสินค้า ตัว หน่วย จ านวนสัตว์ 
(300 หน่วย) 

โค 1 0.65 462 
โคนม 1 1.4 214 
สุกร 1 0.4 750 

กระบือ 1 0.7 429 
แพะ แกะ 1 0.1 3,000 
สัตว์ปีก 1 0.01 30,000 

ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 0.6 500 
จิ้งหรีด 1 0.6 500 

หมายเหตุ: การรวมกลุมเกษตรกรแปลงใหญ พ้ืนที่ท าการเกษตรควรอยูในอ าเภอเดียวกัน เพ่ือใหงาย 
ตอการบริหารจัดการ หากมีความจ าเปนที่ตองรวมพ้ืนที่ขามอ าเภอใหผูจัดการแปลงเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการแปลงที่ชัดเจนให คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แบบเบ็ดเสร็จ 
พิจารณาตามความเหมาะสม ตอไป 
 

12.การเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 12.1 การเตรียมการ 
  (1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน ศึกษาท าความเข้าใจหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิธีการเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
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  (2) เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ศึกษาและท าความเข้าใจหลักการ วิธีการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และประเมินศักยภาพตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามความสมัครใจ 
 12.2 การสมัครเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถ
ยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ศูนย์วิจัยข้าว ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  เป็นต้น พร้อมจัดท า
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ รายชื่อประธานกลุ่ม ผู้จัดการแปลง 
และสมาชิกกลุ่ม 
 การเข้าร่วมมี 2 ลักษณะ คือ 
   (1) เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ที่สนใจรวมตัวกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด และ
สมัครเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   (2) หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ เสนอเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพ     
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด และสมัครเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  12.3 การตรวจสอบข้อมูล 
   หน่วยงานหรือองค์กรที่รับสมัคร ท าการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนและ
ส่งให้เลขาคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด  
  12.4 การพิจารณา 
   คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ระดับจังหวัด ท าการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมทั้งพิจารณาผู้จัดการแปลง 
ทั้งนี้ ผู้จัดการแปลงอาจเป็นเจ้าหน้าที่ หรือเกษตรกรที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง หรือผู้แทนภาคเอกชนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในกรณีท่ีเป็นแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ที่มีภาคเอกชนเข้าร่วมในการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่เป็นพ่ีเลี้ยงหรือท างานร่วมกับภาคเอกชน ให้พิจารณาตามภารกิจที่เก่ียวข้อง 
  12.5 ผลการพิจารณาให้การรับรอง 
   12.5.1 ผ่านการรับรอง 
     คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
การเกษตรระดับจังหวัด แจ้งผลการรับรองให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และ
หน่วยงานที่รับสมัครทราบผลการพิจารณา พร้อมทั้ง แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ผ่านระบบ co-farm.doae.go.th 
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์      
   12.5.2 ไม่ผ่านการรับรอง 
     คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
การเกษตรระดับจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่รับสมัครทราบเพ่ือแจ้งเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร  
ท าการปรับปรุง/แก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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13. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  13.1 การชี้แจงการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่   
   หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ ชี้แจงสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ให้เข้าใจถึงความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ  
  13.2 จัดท าทะเบียนสมาชิก  
   จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  
  13.3 การวางแผนในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 
   13.3.1 แผนการผลิตรายบุคคลของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 
     - จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การตลาด เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตรายบุคคลของสมาชิก  
กลุ่มแปลงใหญ่  
   13.3.2 แผนปฎิบัติงานของกลุ่มแปลงใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน และแบบบันทึก แผนปฏิบัติงานของกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
     (1) จัดเวทีวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม โดยใช้ข้อมูล
แผนการผลิตรายบุคคลของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก ่ 
      - การลดต้นทุนการผลิต ระบุจ านวนเงินที่สามารถลดลงต่อพ้ืนที่ 
      - การเพ่ิมผลผลิต ระบุจ านวนผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนต่อพ้ืนที่ 
      - การพัฒนาคุณภาพ ระบุมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพ เช่น GAP 
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
      - การตลาด ระบุช่องทางการตลาด  
      - การบริหารจัดการ เช่น การท าการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในแปลงใหญ่ การ
ผลิตพืชหลังนา การปลูกพืชแซม หรือการเลี้ยงสัตว์ ประมง แมลงเศรษฐกิจ ในแปลงใหญ่ เป็นต้น 
     (2) จัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มแปลงใหญ่ ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน  
     (3) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ ตามข้อ (2) ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น การถ่ายทอดความรู้ การจัดท าแปลงเรียนรู้ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
     (4) การประเมินผล และวัดผลลัพธ์ของการด าเนินงานของกลุ่ม เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาในปีต่อไป 
   13.3.3 แผนปฏิบัติการสนับสนุนแปลงใหญ่ระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด 
ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ประชุมท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและร่วมกันจั ดท าแผนปฏิบัติ 
การสนับสนุนแปลงใหญ่ โดยน าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มแปลงใหญ่มาจัดท าเป็นแผนเพ่ือบูรณาการในการสนับสนุน
และติดตามผลการด าเนินงาน  
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  13.4 การพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแปลง 
   การพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแปลงในด้านต่าง ๆ  เช่น  
   - เรื่องเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการผลิตการเกษตรในแปลงใหญ่ 
   - การวางแผนการผลิต  
   - การบริหารจัดการแปลงใหญ่ 
   - การตลาด 
   - การจัดท าบัญชี/การเงิน 
   - ฯลฯ 
  13.5 การติดตามประเมินผลและการรายงาน 
   1) การติดตาม  
    1.1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินการด าเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ่แต่ละแปลง
    1.2) คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
การเกษตรระดับจังหวัด วางแผนการติดตาม ให้ค าแนะน าและด าเนินการตามแผน   
    1.3) ส่วนกลางและเขต ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ และให้ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
    1.4) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามนิเทศตามระบบของผู้ตรวจราชการ  
   2) การประเมินผล  
    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท าการประเมินผลระหว่างการด าเนินงานการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในภาพรวมปีละ 1 เรื่อง โดยจัดส่งรายงานการประเมินผลภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
   3) การรายงาน  
    3.1) ผู้จัดการแปลงรายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานแบบแปลง
ใหญ่ระบบออนไลน์ ให้ผู้จัดการแปลงบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบันในระบบ https://co-
farm.doae.go.th/  
    3.2) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)  
ทุกเดือน โดยตัดยอดทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน กรมปศุสัตว์ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานส่งให้ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
    3.3) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร น าข้อมูลสรุปรายงานจัดท ารายงานเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
    3.2 ส านักงานปศุสัตว์เขต รวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ส่งกรมปศุสัตว์ตาม
ก าหนด 
 
 
 
 
 

https://co-farm.doae.go.th/
https://co-farm.doae.go.th/
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14.การสนับสนุนจากภาครัฐ 
  14.1 การเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน ดังนี้  
  1) ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการจัดการดิน การจัดการน้ า ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
  2) สมาชิกแปลงใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ตามความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่  เช่น 
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ  
การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน 
   - การท าบัญชี และการใช้ประโยชน์จากบัญชี 
   - การรวมกลุ่มเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
   - การเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าสินค้าเกษตร 
   - การตลาด/บริการ และอ่ืน ๆ  
  3) สนับสนุนโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาการผลิต การตลาด และความเข้มแข็ง  
ตามศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแหล่งทุน 
  4) สนับสนุนการวางแผน/เป้าหมายการผลิตของกลุ่มแปลงใหม่ และแผนการผลิตของสมาชิก  
ให้สอดคล้องกัน เพ่ือด าเนินการในการจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่ม 
  5) สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงผลผลิตจากแปลงใหญ่สู่ตลาด 
  6) สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายแปลงใหญ่ เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี เป็นต้น 

  14.2 แนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 
   แปลงใหญ่ที่ด าเนินการครบระยะเวลา 3 ปี และยังต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีการ

ด าเนินการ ดังนี้  
  1) ให้มีการสนับสนุนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาใช้งบประมาณจาก
โครงการปกติของกรมฯ มาสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่  
  2) การขอยกเลิกแปลงใหญ่ ต้องเป็นไปตามมติของกลุ่มให้มีการยกเลิกแปลง โดยต้องมีเหตุผลอัน
สมควรในการขอยกเลิกแปลง และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด เมื่อได้รับความเห็นชอบให้มีการยกเลิกแปลงให้ด าเนินการ
ลบข้อมูลในระบบสารสนเทศ co-farm.doae.go.th ทั้งนี้ ส าหรับแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อตาม
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หากพ้นสภาพการเป็นแปลงใหญ่จะต้องช าระหนี้
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียกเก็บ  
  3) ไม่สามารถแยกแปลงเพ่ือขอรับการสนับสนุนใหม่ได้  
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15. แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด 
ผลผลิต (output) ตัวช้ีวัด แบบรายงาน 

1.จ านวนแปลง  200 แปลง รายงานในระบบ e-Operation 
2.จ านวนเกษตรกรที่ ผ่ านการ
อบรม ตามหลักสูตรที่ 1-4 

9,600 ราย 1.รายงานในระบบ e-Operation 
2.แบบรายงานที่ 1 
3.แบบรายงานที่ 2 
4.แบบรายงานที่ 3 
5 . ข้ อ มู ล ใ น ร ะบ บ  https://co-farm.doae.go.th/  
เป็นปัจจุบัน 

3.ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
พัฒนาด้านลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต
ของโครงการฯ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

1.สรุปข้อมูลในรูปแบบ power pointและone page 
2.แบบรายงานที่ 4  
3.ภาพงานประชาสัมพันธ์ 

 
  ผลลัพธ์ (outcome) 

เกษตรกรในแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา การบริหาร
จัดการที่ดี ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
 

------------------------------------------ 

https://co-farm.doae.go.th/

