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ที่มาของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่

• การปรับโครงสร้างการผลติสินค้าเกษตร 

• นโยบายลดตน้ทุนการผลติและเพิ่มโอกาสในการแขง่ขัน : 

     พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ( ปี 2558 – ปัจจุบัน )

• วิธีการ : ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

• หลักการประหยัดต่อขนาด : Economy of scale 

• เริ่มด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558)
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ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ : Means 

• ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
ให้บริการเกษตรกร

• สร้างระบบการบูรณาการอยา่งเป็นรูปธรรม : รัฐ-เอกชน-ประชาชน

• สร้างอ านาจตอ่รองให้เกษตรกร

• ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

• สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ชดัเจน

• Impact ในวงกว้าง 
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ที่มาของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่

• การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร : นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  
รมว.กษ. (ปี 2556-2557)

• นโยบายลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน : พลเอกฉัตรชัย 
สาริกัลยะ รมว.กษ. ( ปี 2558 – ปัจจุบัน )

• วิธีการ : ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
• หลักการประหยัดต่อขนาด : Economy of scale 
• เริ่มด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558)
 

แนวคิดการปฏิรูปการเกษตรของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ.

4



หลักการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่
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ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

ระบบส่งเสริมการเกษตรท่ียึดพ้ืนที่เป็นหลัก (area-
based approach) ด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง โดยมีผู้จัดการแปลง
เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ ในทุกกิจกรรมตลอด 
supply chain
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หลักการด าเนินการเกษตรแปลงใหญ่

• พื้นที่เหมาะสมสอดคล้องกับ AGRIMAP

• มีกระบวนการกลุ่มอยู่ก่อน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

• มีแหล่งน้ าชัดเจน/ปริมาณน้ าเพียงพอ

• มีตลาดรองรับ

• การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

• ก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติทีช่ัดเจน

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

• ก าหนดมาตรฐานการผลิต

• ผู้จัดการแปลงท่ีมีความสามารถ
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เป้าหมาย : ลดต้นทนุการผลิต เพิ่มโอกาสแข่งขัน

• ตัวชี้วัด : ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  ผลผลติต่อหน่วยเพิ่มขึน้

• พิจารณาจากกจิกรรม
– การใช้ปัจจัยการผลิต

– การใช้แรงงานและเครื่องจักรกลการเกษตร

– การปรับปรุงดิน

– การบริหารจัดการ

• ทีมงานหลัก : การตลาด – สหกรณ์จังหวดั การผลิต – เกษตรจงัหวดั  
เพิ่มผลผลติ – พัฒนาที่ดิน บริหารจัดการ – เกษตรและสหกรณ์จังหวดั

• ผู้จัดการแปลง : เกษตรอ าเภอ/ปศุสัตว์อ าเภอ/ประมงอ าเภอ/สปก./
สหกรณ์/ชลประทาน 8



เกณฑ์การคัดเลือกและเงื่อนไขการเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่

• ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องแปลงติดกัน แต่ควรอยู่ในชมุชน
เดียวกันหรือใกล้เคียงกนั

• สินค้าเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร 

• ขนาดพื้นที่
– พืชไร่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าว  1,000 ไร่  ขึ้นไป และเกษตรกร 50 รายขึ้นไป

– ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ พืชอื่นๆ 300 ไร่ ขึ้นไป หรือเกษตรกร 50 รายขึ้นไป

– ประมง/ปศุสัตว์ พื้นท่ี 300 ไร่ขึ้นไป หรือ 300 หนว่ยขึ้นไป หรือเกษตรกร 50 รายขึ้นไป 

• ผ่านการรับรองจากคณะอนุฯ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด
หมายเหตุ :  โค  1 ตัว = 0.65 หน่วย กระบือ 1 ตัว = 0.70 หน่วย สัตว์ปีก  1 ตัว = 0.01 หน่วย                           

   แพะ/แกะ 1 ตัว = 0.10 หน่วย 9
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ผลการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ปี 2559

11



เป้าหมายการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2559

• จ านวน  600 แปลง
• ลดต้นทุน 20%  
• เพิ่มผลผลิต 20%                   
• ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน 
• สอดคล้องความต้องการของตลาด           
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ผลการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2559

• 9 ประเภท : ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล

หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และ ประมง

• 32 ชนิดสินค้า

• 600 แปลง ประสบผลส าเร็จ 480 แปลง (80%)

• 1,538,398.66 ไร่

• เกษตรกร 96,554 ราย
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ประเภท ชนิดสินค้า จ านวน
สินค้า

จ านวน
แปลง

พื้นที่
 (ไร่)

เกษตรกร 
(ราย)

ลดต้นทุน
(%)

เพิ่ม
ผลผลิต
(%)

1 ข้าว ข้าว 1 381 944,718.3 63,741 19.0 13.0
2 พืชไร่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ สับปะรด ถั่วลิสง อ้อย 
หญ้าเนเปียร์

6 83 169,362.25 9,384. 22.7 27.8

3 ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
กาแฟ

3 20 283,964.54 7,751 14.9 18.7

4 ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร แตงโม
อินทรีย์ หอมแดง มะเขือ
เทศ

4 20 11,806.25 2,592 16.5 30.2

5 ไม้ผล เงาะโรงเรียน ทุเรียน ฝรั่ง 
มะพร้าวน้ าหอม มะม่วง 
มังคุด ล าไย ส้มโอ

8 51 62,019.08 6,674 15.7 15.4
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ประเภท ชนิดสินค้า จ านวน
สินค้า

จ านวนแปลง พื้นที่ (ไร่) เกษตรกร 
(ราย)

ลด
ต้นทุน

(%)

เพิ่ม
ผลผลิต

(%)

6 หม่อน หม่อนไหม 1 3 834 382 10.0 10.0

7 กล้วยไม้ กล้วยไม้ 1 1 607.25 33 10.0 10.0

8 ปศุสัตว์ กระบือ โค
เนื้อ โคนม ไก่
พื้นเมือง แพะ 

5 23 25,017.75 3,638 5.2 15.7

9 ประมง กุ้งขาว 
ปลาน้ าจืด 
หอยแครง

3 18 28,798.50 2,070 8.6 8.1

 รวม/เฉลี่ย 32 600 1,538,398.66 96,554 17.9 15.6

ที่มา : ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2559 15



เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ปี 2560

ประเภท 2559 2560
เก่า 600
ใหม่ 400

เตรียมความพร้อม 512
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Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ระยะเวลา

หน่วยงาน

พ.ย. 59 -ม.ค. 60
พ.ย. 59- ม.ค. 60 ธ.ค. 59- ก.ย. 60

พ.ย. 59 - ก.ย. 60พ.ย. 59- ก.ย. 60

ทีม 4 ทีม/เกษตรกร/ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศพก./ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กสส./กสก.กสก./กตส./SC/ทีม 4 ทีม SC/ทุกหน่วยงานทีgกี่ยว

ข้อง

เป้าหมาย
แปลงใหญ่ ปี 2559 จ านวน 600 แปลง/กลุ่มสามารถบริหารจัดการแปลงในด้านการวางแผน/
จัดการการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มได้ดีขึ้น 
1. ลดต้นทนุ 20%    2. เพิ่มผลผลิต 20%                   3. ยกระดับคุณภาพผลผลติสูม่าตรฐาน 
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด           5. เพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการ 

1. การจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ IFPP
2. พัฒนาผู้จัดการ
แปลง
3. พัฒนาเกษตรกรสู่
การเป็นผู้จัดการแปลง
4. อบรมบัญชีต้นทุน
อาชีพแก่สมาชิกกลุ่ม
5. ทบทวนปรับปรุง
แผนและเป้าหมาย
ของกลุ่ม

1. ประชุมทีมผู้จัดการและ
ทีมสนับสนุน 3 ทีม
2. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพ่ือ
จัดท าแผนการผลิตราย
ครัวเรอืน/จัดเก็บข้อมูล
รายบุคคล (IFPP)
3. บริหารจดัการการผลิต 
การใช้ปัจจัยการผลิตและ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ผลิตร่วมกัน
4. พัฒนาการบริหาร
จัดการกลุ่ม

1. การแปรรูป
เบื้องต้นสร้างแบ
รนด์และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
2. จัดเวทีเชื่อมโยง
แหล่งรับซื้อกับ
ผู้ผลิต 
3. การรวบรวมและ
คัดแยกส่งตลาดคู่ค้า
4. ขยายช่องทาง
การตลาด

1. ประชุม SC เพื่อ
บูรณาการท างาน
2. จัดท าแผนการ
สนับสนนุของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์และ
วางแผนการตลาด 
และจัดท าแผนธุรกิจ
กลุ่ม (ระหว่างผู้ผลิต
และผู้ซื้อ)
4. ก าหนดแผนพัฒนา
กลุ่ม

ด้านการผลิต
1. ถ่ายทอดความรูด้้านการลด
ต้นทุนเพ่ิมผลผลิต เช่น
  - การใช้พันธุ์ดี
  - การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพืชน้ันๆ
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ตามความ
ต้องการของกลุ่ม
3. การยกระดับคุณภาพผลผลิต
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ
   - GAP/เกษตร
อินทรีย/์RSPO/อื่นๆ

กิจกรรม

แปลงปี 
2559

แผน 1. เตรยีมการ 3. การสรา้งความ
เข้มแข็งของกลุ่ม

2. จัดท าแผน
ปฏิบัติการ

5. การพัฒนา   
ด้านการตลาด

4. การพัฒนาการ
ผลิต
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  กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
2. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้นทุกแปลง 
(จ านวนสมาชิก ชนิด
สินค้า ขนาดพื้นที่ ฯลฯ)
3. เสนอข้อมูลผ่าน SC 
และคณะอนุกรรมการฯ 
เห็นชอบรับรองแปลง
4. แจ้งผลการพิจารณา
ให้ฝ่ายเลขาฯ (กสก.) 
ภายใน มค. 60
5. บันทึกข้อมูลแปลงที่
ผ่านการรับรองในระบบ
6. คัดเลือกและแต่งต้ัง
กรรมการกลุ่ม

1. ประชุมทีมผู้จัดการ
และทีมสนับสนุน 3 
ทีม
2. ประชุมสมาชิกกลุ่ม
เพ่ือจัดท าแผนการผลิต
รายครัวเรอืน/จัดเก็บ
ข้อมูลรายบุคคล 
(IFPP)
3. บริหารจดัการการ
ผลิต การใช้ปัจจยัการ
ผลิตและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการผลิต
ร่วมกัน

1. การแปรรูปเบื้องต้น
สร้างแบรนด์และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
2. จัดเวทีเชื่อมโยง
แหล่งรับซ้ือกับผู้ผลิต 
3. การรวบรวมและ
คัดแยกส่งตลาดคู่ค้า
4. ขยายช่องทาง
การตลาด

1. ประชุม SC เพ่ือ
บูรณาการท างาน
2. ทีมผู้จัดการ
ร่วมกับเกษตรกร
วิเคราะห์และก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา
แปลงท้ัง 5 ด้าน
3. จัดท าแผนการ
สนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาและจัดท า
แผนพัฒนากลุ่ม

ด้านการผลิต
1. ถ่ายทอดความรูด้้านการ
ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต
  - การใช้พันธุ์ดี
  - การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน
  - การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพืชน้ันๆ
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ตาม
ความต้องการของกลุ่ม
3. การยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตสู่มาตรฐานด้าน
ต่างๆ
   - GAP/เกษตร
อินทรีย/์RSPO/อื่นๆ

ระยะเวลา

หน่วยงาน

พ.ย. 59-ม.ค. 60 ธ.ค. 59-ก.พ. 60 ธ.ค. 59- ก.ย. 60
ธ.ค. 59-ก.ย. 60

ธ.ค. 59- ก.ย. 60

ศพก./ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กสส./กสก.

แปลง
ปี 

2560

กสก./กตส./SC/ทีม 4 ทีม SC/ทุกหน่วยงานทีเก่ียวข้อง

เป้าหมาย
แปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวนไม่น้อยกว่า 400 แปลง 
1. ลดต้นทุน 20%                                2. เพ่ิมผลผลิต 20%                           3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน 
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด           5. เพ่ิมศักยภาพการบริหารการจัดการ 

ทีม 4 ทีม/เกษตรกร/ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผน 1. เตรียมการ 3. การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม

2. จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ

5. การพัฒนา   
ด้านการตลาด

4. การพัฒนาการ
ผลิต

Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
2. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้นทุกแปลง 
(จ านวนสมาชิก ชนิด
สินค้า ขนาดพื้นที่ ฯลฯ)
3. คัดเลือกและแต่งต้ัง
กรรมการกลุ่ม

1. ประชุมสมาชิกกลุ่ม
เพ่ือจัดท าแผนการผลิต
รายครัวเรอืน/จัดเก็บ
ข้อมูลรายบุคคล 
(IFPP)
2. บริหารจัดการการ
ผลิต การใช้ปัจจยัการ
ผลิตและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการผลิต
ร่วมกัน

1. การแปรรูป
เบื้องต้นสร้างแบ
รนด์และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
2. จัดเวทีเชื่อมโยง
แหล่งรับซ้ือกับ
ผู้ผลิต 
3. การรวบรวมและ
คัดแยกส่งตลาดคู่ค้า
4. ขยายช่องทาง
การตลาด

1. เกษตรกรวิเคราะห์
และก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาแปลงท้ัง 5 
ด้าน
2. จัดท าแผนการ
สนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ก าหนดแผนพัฒนา
กลุ่ม
4. ประเมินศักยภาพ
ของกลุ่ม

ด้านการผลิต
1. ถ่ายทอดความรูด้้านการ
ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต เช่น
  - การใช้พันธุ์ดี
  - การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน
  - การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพืชน้ันๆ
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ตาม
ความต้องการของกลุ่ม
3. การยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตสู่มาตรฐานด้าน
ต่างๆ
   - GAP/เกษตร
อินทรีย/์RSPO/อื่นๆ

ระยะเวลา

หน่วยงาน

พ.ย. 59-ม.ค. 60 ธ.ค. 59-ก.พ. 60 ธ.ค. 59- ก.ย. 60ธ.ค. 59-ก.ย. 60ธ.ค. 59- ก.ย. 60

กสก./เกษตรกร ศพก./ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กสก.

แปลง
เตรียม
ความ
พร้อม

กสก. ทุกหน่วยงานทีเก่ียวข้อง

เป้าหมาย
แปลงเตรียมความพร้อม จ านวน 512 แปลง (ส่งเสริมเพ่ือการรวมกลุ่มในเวลา 6 เดือน หากพร้อมให้รับรองเป็นแปลงใหญ่ ภายในปี 2560)
1. ลดต้นทุน                                        2. เพ่ิมผลผลิต            3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน 
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด           5. เพ่ิมศักยภาพการบริหารการจัดการ 

แผน 1. เตรียมการ
3. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม

2. จัดท า
แผนปฏิบัติการ

5. การพัฒนา   
ด้านการตลาด

4. การพัฒนา
การผลิต

Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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การด าเนินการแปลงใหม่ 400 แปลง 

• จ านวนพื้นที่ 400,000 ไร่  เกษตรกร 20,000 ราย

• 9 กลุ่มสินค้า : ข้าว (82) พืชไร่ (87) ไม้ยนืต้น (37 )
ผัก/สมุนไพร (52) ไม้ผล (70)  ไม้ดอกไม้ประดับ
(72) ปศุสัตว์ (38) ประมง (14) แมลงเศรษฐกิจ (13)

• เป้าหมาย : ลดต้นทุน 20% เพิ่มผลผลิต 20%

* แมลงเศรษฐกิจ : ผึ้งพันธุ์ ผ้ึงโพรง ชันโรง จิ้งหรีด 20



การด าเนินการแปลงใหม่ 400 แปลง (ตอ่) 

สถานะปัจจุบัน

สร้างความเข้าใจ

จัดท าข้อมูลพื้นฐาน/ทะเบียนสมาชิก

  บันทึกข้อมูลในระบบ

 เตรียมจัดท าแผนธุรกิจรายบุคคลและแผนกลุ่ม
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การด าเนินการแปลงใหม่ 400 แปลง (ตอ่) 

แผนการด าเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 60 

 จัดท าแผนการใช้ปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล
การเกษตรและจัดหาให้กับสมาชิกตามความต้องการ

  อบรมพัฒนาด้านการผลิต/การพัฒนาคุณภาพ

  พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม

  สรุปแผนธุรกิจและด าเนินการตามแผน
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แปลงเตรยีมความพร้อม 512 แปลง  

• จ านวนพื้นที่ 512,000 ไร่  เกษตรกร 25,600 ราย

• 6 กลุ่มสินค้า : พืชไร่ (131) ไมย้ืนต้น (183) ผัก/
สมุนไพร (38) ไม้ผล (114)  ไม้ดอกไม้ประดับ (33) 
แมลงเศรษฐกิจ (13)

• เป้าหมาย : ลดต้นทุน 20% เพิ่มผลผลิต 20%

* แมลงเศรษฐกิจ : ผึ้งพันธุ์ ผ้ึงโพรง ชันโรง จิ้งหรีด 23



แปลงเตรยีมความพร้อม 512 แปลง (ตอ่) 

• สถานการณ์ปัจจุบัน
– ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจ

– จัดท าข้อมูลพื้นฐาน

– คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
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แปลงเตรยีมความพร้อม 512 แปลง (ตอ่) 

• แผนการด าเนินงาน ม.ค-ม.ีค 60 
– จัดท าแผนธุรกิจรายบุคคลและรายกลุ่ม

– ก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม

– ก าหนดแผนปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการ
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ภาพรวมแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ-่ ผู้จัดการแปลง

กิจกรรม ระยะเวลา
1.ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ ต.ค. 60 – ธ.ค 59 
2.จัดท าข้อมูลพื้นฐาน/ทะเบียน/ลงบันทึก ต.ค 60 – กพ 60
3.จัดท าแผนปฏิบัติงาน/ประสานงาน ธ.ค. 59 – ก.ย.60
4. ร่วมจัดท าแผนธุรกิจรายบุคคลและกลุม่ ธ.ค 59– ก.พ 60
5. พัฒนากลุ่มให้เขม้แข็ง  ต.ค 59- ก.ย. 60
6. ติดตาม/ด าเนินการตามแผนธุรกิจ  ต.ค 59 - ก.ย. 60
7. รายงานผลการด าเนินงาน ตามรอบรายงาน 26



ภาพรวมแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ-่ กรรมการกลุ่ม

กิจกรรม ระยะเวลา
1.จัดท าแผนธุรกิจ ต.ค. 59 – ธ.ค. 59
2.ด าเนินการควบคมุให้เปน็ไปตามแผน ต.ค 59– ก.ย 60
3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด ม.ค. – ก.ย. 60
4. ประสานความร่วมมอืระหว่างสมาชิก ต.ค 59– ก.ย. 60
5. ร่วมจัดท าบัญชีของกลุม่  ต.ค 59 - ก.ย. 60
6. ร่วมกิจกรรมพัฒนากลุม่ให้เข้มแข็ง  ต.ค 59– ก.ย. 60
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ตัวอย่าง

การจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 รายแปลง
แปลง ปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี
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ตัวอย่าง

แผนปฏิบัติงานรายแปลง
แปลงใหญ่ส้มโอ 

อ าเภอ อัมพวา  จังหวัด สมุทรสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ 2560
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ประเด็นเน้นย้ า

• พิจารณาคัดเลือกแปลงใหม่ และแปลงเตรียมความพร้อม เข้ารับ
การรับรองจากคณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือน ม.ค. 60 และ 
พ.ค.60 ตามล าดับ

• SC จัดท าแผนเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานแปลงใหญ่ ใน
ลักษณะบูรณาการทุกหน่วยงาน ภายในเดือน ม.ค. 60

• ผู้จัดการแปลงและสมาชิก จัดท าแผนปฏิบัติงานรายแปลงใหญ่ 
(แผนปฏิบัติของเกษตรกร) ทุกแปลง (เก่า ใหม่ เตรียมความ
พร้อม) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 60
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