
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ประเภท ชนิดสินค้า จาํนวน

สินค้า

จาํนวนแปลง

ใหญ่

พืน้ที่ (ไร)่ เกษตรกร 

(ราย)

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

1 ข้าว ข้าว 1 392 928,932 62,540 19.0% 13.0%

2 พืชไร่ มนัสาํปะหลงั ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์

สบัปะรด ถัว่ลิสง อ้อย 

หญ้าเนเปียร์

6 71 134,780.25 8,897 22.7% 27.8%

3 ไม้ยืนต้น ปาลม์นํ้ามนั ยางพารา กาแฟ 3 20 283,964.54 7,751 14.9% 18.7%

4 ผกั/

สมนุไพร

ผกั/สมนุไพร แตงโมอินทรีย ์หอมแดง 

มะเขือเทศ

4 18 10,275.50 2,338 16.5% 30.2%

5 ไม้ผล เงาะโรงเรียน ทุเรียน ฝรัง่ มะพรา้ว

นํ้าหอม มะม่วง มงัคดุ ลาํไย ส้มโอ

8 50 57,632.75 5,778 15.7% 15.4%

6 หม่อน หม่อนไหม 1 3 500 215 10.0% 10.0%

7 กล้วยไม้ กล้วยไม้ 1 1 607.25 33 10.0% 10.0%

8 ปศสุตัว์ กระบอื โคเนื้อ โคนม ไก่พืน้เมือง แพะ 5 23 25,017.75 3,638 5.2% 15.7%

9 ประมง กุ้งขาว ปลานํ้าจืด หอยแครง 3 18 28,798.50 2,070 8.6% 8.1%

 รวม/เฉลี่ย 32 596 1,470,508.54 93,260 17.9% 15.6%

ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
9 ประเภทสินค้า 32 ชนิดพืช จํานวน 596 แปลง พื้นที่ 1,470,508.54 ไร่ เกษตรกร จํานวน 83,260 ราย



การจําแนกประเภทแปลงใหญ่

1. แปลงใหญ่ (553 แปลง)
- ต้นแบบ   71 แปลง + เกษตรสมัยใหม่  5 แปลง
- ทั่วไป 465 แปลง + เกษตรสมัยใหม่ 12 แปลง

2. แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่   43  แปลง

   รวม   596  แปลง



การจดัทาํ การวิเคราะหแ์ละสถานการณ์ในแปลงใหญ่ 1 แผน่ 

     ทกุแปลง 

การถอดบทเรียนการดาํเนินงานในแปลงต้นแบบ 76 แปลง

การรายงานข้อมลูพืน้ฐานและความก้าวหน้าของแปลงใหญ่ 

     แบบ online ที่ bigfarm.doae.go.th

ความก้าวหน้าผลการดาํเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ (ต่อ)



โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผูผ้ลิตข้าว

แบบแปลงใหญ่ปีการผลิต 2559/60

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพฒันาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่

เงื่อนไข : เป็นค่าใช้จ่ายหมนุเวียนในการดาํเนินกิจการ

เกี่ยวกบั

1. จดัหาปัจจยัการผลิต เช่น พนัธุ ์ปุ๋ ย สารชีวภณัฑ ์

2. เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต

3. จดัหาเครื่องมือ อปุกรณ์

เงื่อนไข : เป็นค่าใช้จ่ายในการ

1. จดัหาปัจจยัการผลิต เช่น พนัธุ ์ปุ๋ ย สารชีวภณัฑ ์

เครื่องจกัรกลขนาดเลก็

2. เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต

3. จดัหาและหรือพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าในแปลง

4. จดัหาและหรือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น โรงเรือน

11 ระยะเวลาโครงการ ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 

มกราคม 2561

  2. ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ตัง้แต่มิถนุายน 2559 - 31 ตลุาคม 

2559 

ยกเว้นภาคใต้ เริ่มตัง้แต่ มิถนุายน 2559 - 28 กมุภาพนัธ ์2560

 3. กาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ภายในไม่เกิน 12 เดือน

นับจากเดือนที่รบัเงินกู้แต่ไม่เกินวนัที่ 31 มกราคม 2561

1. ระยะเวลาโครงการ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2559 – กนัยายน 

2562

2. ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ตัง้แต่ ตลุาคม 2559  

ตามระยะเวลาโครงการ

อตัราดอกเบีย้ : 3.51 บาทต่อปี  ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี

•รฐับาลชดเชยดอกเบีย้ให้ ธ.ก.ส. ในอตัราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี

•สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชมุชนที่เข้าร่วม

โครงการฯ อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.01 บาทต่อปี 

อตัราดอกเบีย้ : 3.01 บาทต่อปี  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี

•รฐับาลชดเชยดอกเบีย้ให้ ธ.ก.ส. ในอตัราร้อยละ 3 บาทต่อปี

•สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชมุชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.01 บาทต่อปี 

การสนับสนุนสินเชื่อนาแปลงใหญ่
ปีที่ 1  ปีที่ 2 , 3



ความก้าวหน้าสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ 
ปีการผลิต 2559/60                        

กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน รายงาน 62 จว. 336 แปลง

• ประชมุและทาํความเข้าใจในการจดัทาํ

โครงการ

จงัหวดัจดัประชมุแล้ว 285 แปลง

• การตดัสินใจของเกษตรกร มติกู้ 75 แปลง เป็นเงิน 237,492,520 บาท 

ส่วนที่เหลือยงัอยู่ระหว่างการตดัสินใจ

• จดัทาํโครงการประกอบการกู้ จดัทาํแล้ว 26 แปลง อยู่ระหว่างดาํเนินการ 

49 แปลง

• จดัส่งโครงการเพื่อขอความเหน็ชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯ

ส่งแล้ว 38 แปลง

• ผลการพิจารณา เหน็ชอบแล้ว 12 แปลง และส่งให้ ธ.ก.ส. แล้ว 

2 แปลง ได้รบัสินเชื่อแล้ว 1 แปลง (เพชรบรุี)

23 ก.ย.59



หลกัการ :  สนับสนุนต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี (สนับสนุนเป็นปีที่ 2)

แผนการดาํเนินงาน ปี 2560 

กิจกรรมที่ดาํเนินการ ปี 2559 ปี 2560

1. พฒันาและสนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 268 แปลง  328 แปลง

2. พฒันาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่

ที่มีความเหมาะสมกบัพืน้ที่

596 แปลง  ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตลดลง 20 % 

ผลผลิตเพิ่มขึน้ 20%

3. ส่งเสริมการบริหารจดัการองคก์ร

เกษตรกรในแต่ละแปลง 

596 แปลง  ต่อเนื่อง เพื่อให้รวมกลุ่ม เป็นสหกรณ์ 

วิสาหกิจชมุชน กลุ่มเกษตรกรที่มีความ

เข้มแขง็

4. พฒันาบริหารจดัการการตลาด 596 แปลง  ต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการตลาดที่

ยัง่ยืน

5. บริหารจดัการโครงการ 268 คน  พฒันาผูจ้ดัการแปลงต่อเนื่อง 328 แปลง

เพื่อให้สามารถบริหารจดัการแปลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

แปลงเดิม  596  แปลง 



แผนการดาํเนินงาน ปี 2560

การดาํเนินงาน ดงันี้

1. การเตรียมการ (สรา้งการรบัรู,้จดัตัง้ทีมงาน,จดัทาํข้อมลูแปลง)

2. การพฒันาผูจ้ดัการแปลง (ยกระดบัขีดความสามารถในการบริหารจดัการและการตลาดแก่ทีม

ผูจ้ดัการ)

3. การกาํหนดเป้าหมายและแผนพฒันา (ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พฒันาคณุภาพ 

การตลาด และบริหารจดัการ)

4. การปฏิบตัิงานตามแผน (ปฏิบตัิตามแผนที่กาํหนดเน้นการมีส่วนรว่มของทัง้ภาครฐั เอกชน และ

เกษตรกร)

5. การติดตามและประเมินผล

แปลงใหม่ ประมาณ 400 แปลง 



กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แปลงเดิม 596 แปลง 444.02
1. พัฒนาและสนับสนนุโครงสรา้งพื้นฐาน 5.96

2. พัฒนาการผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม่
ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

393.36

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร
    ในแต่ละแปลง

17.88

4. พัฒนาบริหารจัดการการตลาด 11.92

5. บริหารจัดการโครงการ 
   (พัฒนาผู้จัดการ/พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ)

14.90

แนวทางการดําเนินงานแปลงใหญ่ ปี 2560 

ลําดับ หน่วยงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท)

1 กรมส่งเสริมการเกษตร 120.52
2 กรมวิชาการเกษตร 19.43
3 กรมชลประทาน 388.80
4 กรมการข้าว 174.87
5 สํานักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 19.58
6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 23.40
7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 30.01
8 กรมปศุสัตว์ 75.40
9 กรมประมง 27.00
10 กรมพัฒนาที่ดิน 48.21
11 สํานักงานปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม 28.96
12 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3.96
13 กรมหม่อนไหม 10.74

รวมงบประมาณปี 2560 ทั้งสิ้น 970.88

กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แปลงเกิดใหม่  400  แปลง 526.86

1.การเตรียมการ 220.00

2.การพัฒนาผู้จัดการแปลง 165.00

3.การกําหนดเป้าหมายและแผนพัฒนา 60.00

4. การปฏิบัติงานตามแผน 48.00

5. การติดตามและประเมินผล 33.86



Road Map การดาํเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

พืน้ที่ 

(ล้านไร่)

1.4 1.85 2.30 2.75 3.20 3.65 4.10 4.55 5.00 5.00 5.00

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. สินค้าทัง้หมด 9 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ผกั/สมนุไพร 

ประมง ปศสุตัว ์ ไม้ดอกไม้ประดบั และหม่อนไหม

2. พืน้ที่ประมาณ 5 ล้านไร่

เป้าหมายเชิงคณุภาพ : เกษตรกรมีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพสงูขึน้ ประกอบด้วย   

1) ลดต้นทนุการผลิต   2)  เพิ่มคณุภาพผลผลิต  3)  คณุภาพสมํา่เสมอสอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาด  4) มีระบบการบริหารจดัการกลุ่ม/องคก์รที่ดี



1. การเตรียมการ
2. การจัดการปัจจัยนําเข้า (input)
3. การดําเนินการและผลเบื้องต้น (process และ output)
4. ผลลัพธ์ (outcome)

กิจกรรมดําเนินการในแปลงใหญ่ ปี 2560



1. การเตรียมการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา
1.1 การสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/อําเภอ
1.2 การประชุมคณะกรรมการ SC
1.3 การเสนอรับรองแปลงใหญ่จากคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
1.4 การบูรณาการงาน งบประมาณ เจ้าหน้าที่
1.5 การแต่งตั้ง ผู้จัดการแปลง และคณะทํางาน 4 คณะ
1.6 ตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ แต่งตั้งผู้จัดการแปลง

SC / กษ / กษจ.
กษ.
กษ.
กษ.
กษ.
กษ.

 

2. การจัดการปัจจัยนําเข้า (input)
2.1 การประชุมชี้แจงเกษตรกรสมาชิก
2.2 รวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กําหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม
2.2 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและความก้าวหน้าของแปลงตามที่กําหนดและบันทึกข้อมูลเข้า

ระบบทุกสัปดาห์
2.3 จัดทําผังสรุปเป้าหมายและแผนการดําเนินงานของแปลง (แบบ 1 หน้า) และมี

องค์ประกอบครบถ้วน
2.4 แผนปฏิบัติงานและมีการดําเนินการตามแผน ครบ 5 ด้าน ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด และบริหารจัดการ
2.5 ประสานและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6 การสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
2.7 การให้ความรู้ในการจัดทําบัญชี
2.9 การจัดหาเงินทุน/สินเชื่อสนับสนุน
2.10 การบูรณาการหน่วยงาน

งาน /เจ้าหน้าที่ /งบประมาณ

ผจก แปลง
ผจก แปลง+ กสส.

ผจก แปลง

ผจก แปลง

กษ.+ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ผจก แปลง

กษ.+ กษจ.+ผจก แปลง
ผจก แปลง

กตส.
ผจก แปลง + ธ.ก.ส.

กษ.ประสาน+ ทุกหน่วยงาน

กิจกรรมดําเนินการในแปลงใหญ่ ปี 2560



กิจกรรมดําเนินการในแปลงใหญ่ ปี 2560
3. การดําเนินการและผลเบื้องต้น (process + output) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา

3.1 การดําเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ตั้งไว้ (ตามข้อ 2.3-2.4) 
พร้อมทั้งผลงานเบื้องต้น ในด้านต่าง ๆ 

3.1.1. ลดต้นทุน รายละเอียดกิจกรรม
3.1.2. เพิ่มประสิทฺธิภาพการผลิต รายละเอียดกิจกรรม
3.1.3. การเพิ่มคุณภาพ รายละเอียดกิจกรรม
3.1.4. การตลาด รายละเอียดกิจกรรม
3.1.5. การบริหารจัดการ รายละเอียดกิจกรรม

3.2 แผนการสนับสนุน
3.3 แผนติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน

 

ผจก.แปลงเป็นหลักและ
สนับสนุนโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน

สศก.

4. ผลลัพธ์
4.1 การจัดเก็บข้อมูลตามแผนที่ตั้งไว้ ได้แก่

4.1.1 ลดต้นทุน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4.1.2. เพิ่มประสิทฺธิภาพการผลิต ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4.1.3. การบริหารจัดการตามแนวประชารัฐ

สศก.
 




