
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 

วลิาวลัย์ วงษ์เกษม 
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หลกัการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ 



ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

   ระบบส่งเสริมการเกษตรที่ยดึพ้ืนที่เป็นหลกั (area-
based approach) ด าเนินงานในลกัษณะบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยมผู้ีจัดการแปลง
เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที ่ในทุกกจิกรรมตลอด 
supply chain 



หลกัการด าเนินการเกษตรแปลงใหญ่ 

• พืน้ที่เหมาะสมสอดคล้องกบั AGRIMAP 

• มีกระบวนการกลุ่มอยู่ก่อน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน 

• มีแหล่งน ้าชัดเจน/ปริมาณน ้าเพยีงพอ 

• มีตลาดรองรับ 

• การใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัพืน้ที่ 

• ก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติที่ชัดเจน 

• พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

• ก าหนดมาตรฐานการผลติ 

• ผู้จัดการแปลงที่มคีวามสามารถ 



เป้าหมาย : ลดต้นทุนการผลติ เพิม่โอกาสแข่งขัน 

• ตัวช้ีวัด : ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  ผลผลติต่อไร่เพิม่ขึน้ 

• พจิารณาจากกจิกรรม 
– การใช้ปัจจัยการผลิต 

– การใช้แรงงานและเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

– การปรับปรุงดิน 

– การบริหารจัดการ 

• ทีมงานหลกั : การตลาด – สหกรณ์จังหวัด การผลติ – เกษตรจังหวัด  
เพิม่ผลผลติ – พฒันาทีด่ิน บริหารจดัการ – เกษตรและสหกรณ์จังหวดั 

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



เป้าหมายการด าเนินงานแปลงใหญ่ ปี 2560 

ประเภท 2559 2560 
เก่า 600 
ใหม่ 400 

เตรียมความพร้อม 512* 

 
ที่มา : ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2559 
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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. 60 พ.ย. 59- ก.ย. 60 

ทีม 4 ทีม/เกษตรกร/ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศพก./ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กสส./กสก. กสก./กตส./SC/ทีม 4 ทีม SC/ทุกหน่วยงานที
เกี่ยวข้อง 

 
เป้าหมาย 

 

แปลงใหญ่ ปี 2559 จ านวน 600 แปลง/กลุ่มสามารถบริหารจดัการแปลงในด้านการวางแผน/จดัการการผลติ 
การตลาดและการบริหารจดัการกลุ่มได้ดีขึน้  
1. ลดต้นทุน 20%                                2. เพิม่ผลผลติ 20%                          3. ยกระดบัคุณภาพผลผลติสู่มาตรฐาน  
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด   5. เพิม่ศักยภาพการบริหารการจดัการ  

1. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ IFPP 
2. พัฒนาผู้จัดการแปลง 
3. พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้จัดการแปลง 
4. อบรมบัญชีต้นทุนอาชีพแก่
สมาชิกกลุ่ม 
5. ทบทวนปรับปรุงแผนและ
เป้าหมายของกลุ่ม 
 
 
 
 

1. ประชุมทีมผู้จัดการและทีม
สนับสนุน 3 ทีม 
2. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพ่ือ
จัดท าแผนการผลติราย
ครัวเรือน/จัดเกบ็ข้อมูล
รายบุคคล (IFPP) 
3. บริหารจัดการการผลติ การ
ใช้ปัจจัยการผลติและเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ในการผลติร่วมกนั 
4. พัฒนาการบริหารจัดการ
กลุ่ม 
 

1. การแปรรูปเบื้องต้นสร้าง
แบรนด์และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 
2. จัดเวทีเช่ือมโยงแหล่งรับ
ซ้ือกบัผู้ผลิต  
3. การรวบรวมและคัดแยก
ส่งตลาดคู่ค้า 
4. ขยายช่องทางการตลาด 
 
 
 
 

1. ประชุม SC เพ่ือบูรณาการ
ท างาน 
2. จัดท าแผนการสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
3. วิเคราะห์และวางแผน
การตลาด และจัดท าแผนธุรกจิ
กลุ่ม (ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซ้ือ) 
4. ก าหนดแผนพัฒนากลุ่ม 
 
 

 
 

ด้านการผลติ 
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน
เพิ่มผลผลติ เช่น 
  - การใช้พันธ์ุดี 
  - การใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบั
พืชน้ันๆ 
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ตามความ
ต้องการของกลุ่ม 
3. การยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่
มาตรฐานด้านต่างๆ 
   - GAP/เกษตรอนิทรีย์/RSPO/อ่ืนๆ 

กจิกรรม 

แปลง
ปี 

2559 

แผน 1. เตรียมการ 3. การสร้างความ
เข้มแขง็ของกลุ่ม 

2. จดัท าแผน 
ปฏบิัติการ 

5. การพฒันา   
ด้านการตลาด 

4. การพฒันาการ
ผลติ 
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   กจิกรรม 
1. ประชาสัมพนัธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
2. จัดท าข้อมูลพืน้ฐาน
เบ้ืองต้นทุกแปลง (จ านวน
สมาชิก ชนิดสินค้า ขนาด
พืน้ที่ ฯลฯ) 
3. เสนอข้อมูลผ่าน SC และ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ
รับรองแปลง 
4. แจ้งผลการพจิารณาให้ฝ่าย
เลขาฯ (กสก.) ภายใน มค. 60 
5. บันทึกข้อมูลแปลงที่ผ่าน
การรับรองในระบบ 
6. คดัเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการกลุ่ม 

1. ประชุมทีมผู้จัดการและ
ทีมสนับสนุน 3 ทีม 
2. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพ่ือ
จัดท าแผนการผลติราย
ครัวเรือน/จัดเกบ็ข้อมูล
รายบุคคล (IFPP) 
3. บริหารจัดการการผลติ 
การใช้ปัจจัยการผลติและ
เคร่ืองมืออปุกรณ์ในการผลติ
ร่วมกนั 
 
 
 
 

1. การแปรรูปเบื้องต้นสร้าง
แบรนด์และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 
2. จัดเวทีเช่ือมโยงแหล่งรับ
ซ้ือกบัผู้ผลิต  
3. การรวบรวมและคัดแยก
ส่งตลาดคู่ค้า 
4. ขยายช่องทางการตลาด 
 
 
 
 

1. ประชุม SC เพ่ือบูรณา
การท างาน 
2. ทีมผู้จัดการร่วมกบั
เกษตรกรวิเคราะห์และ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
แปลงท้ัง 5 ด้าน 
3. จัดท าแผนการสนับสนุน
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
4. ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาและจัดท า
แผนพัฒนากลุ่ม 
 
 
 

ด้านการผลติ 
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลติ 
  - การใช้พันธ์ุดี 
  - การใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กบัพืชน้ันๆ 
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ตามความ
ต้องการของกลุ่ม 
3. การยกระดับคุณภาพผลผลิต
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ 
   - GAP/เกษตรอนิทรีย์/RSPO/
อ่ืนๆ 
 

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./ทุกหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง 

กสส./กสก. 

แปลง
ปี 

2560 

กสก./กตส./SC/ทีม 4 ทีม SC/ทุกหน่วยงานทีเกีย่วข้อง 

 
เป้าหมาย 

 

แปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวนไม่น้อยกว่า 400 แปลง  
1. ลดต้นทนุ 20%                                2. เพิ่มผลผลิต 20%                           3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน  
4. สอดคล้องความต้องการของตลาด           5. เพิ่มศักยภาพการบริหารการจดัการ  

ทมี 4 ทมี/เกษตรกร/ ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

แผน 1. เตรียมการ 3. การสร้างความ
เข้มแขง็ของกลุ่ม 

2. จัดท า 
แผนปฏิบัติการ 

5. การพฒันา   
ด้านการตลาด 

4. การพฒันาการ
ผลติ 

Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
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กจิกรรม 1. ประชาสัมพนัธ์และรับ
สมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 
2. จัดท าข้อมูลพืน้ฐาน
เบ้ืองต้นทุกแปลง (จ านวน
สมาชิก ชนิดสินค้า ขนาด
พืน้ที่ ฯลฯ) 
3. คดัเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการกลุ่ม 

1. ประชุมสมาชิกกลุ่มเพ่ือ
จัดท าแผนการผลติราย
ครัวเรือน/จัดเกบ็ข้อมูล
รายบุคคล (IFPP) 
2. บริหารจัดการการผลติ 
การใช้ปัจจัยการผลติและ
เคร่ืองมืออปุกรณ์ในการผลติ
ร่วมกนั 
 
 
 
 
 

1. การแปรรูปเบื้องต้น
สร้างแบรนด์และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
2. จัดเวทีเช่ือมโยงแหล่ง
รับซ้ือกบัผู้ผลติ  
3. การรวบรวมและคัด
แยกส่งตลาดคู่ค้า 
4. ขยายช่องทาง
การตลาด 
 
 
 

1. เกษตรกรวิเคราะห์และ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
แปลงท้ัง 5 ด้าน 
2. จัดท าแผนการสนับสนุน
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
3. ก าหนดแผนพัฒนากลุ่ม 
4. ประเมินศักยภาพของ
กลุ่ม 
 
 
 
 
 

ด้านการผลติ 
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลติ เช่น 
  - การใช้พันธ์ุดี 
  - การใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กบัพืชน้ันๆ 
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ตามความ
ต้องการของกลุ่ม 
3. การยกระดับคุณภาพผลผลิต
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ 
   - GAP/เกษตรอนิทรีย์/RSPO/
อ่ืนๆ 

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 

กสก./เกษตรกร ศพก./ทุกหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

กสก. 

แปลง
เตรียม
ความ
พร้อม 

กสก. ทุกหน่วยงานที
เกีย่วข้อง 

 
เป้าหมาย 

 

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

แผน 1. เตรียมการ 3. การสร้างความ
เข้มแขง็ของกลุ่ม 

2. จดัท าแผนปฏบิัติ
การ 

5. การพฒันา   
ด้านการตลาด 

4. การพฒันา 
การผลติ 

Road Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
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2. ความก้าวหน้าในการจัดท าแผนปฏิบัติงานปี 2560 



ผลการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2559 

• 9 ประเภท : ข้าว   พืชไร่  ไม้ยืนต้น ผกั/สมุนไพร ไม้ผล 

หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และ ประมง 

• 33 ชนิดสินค้า 

• 600 แปลง  

• 1,539,866.41 ไร่ 

• เกษตรกร 96,697 ราย 
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มูลค่าเพิม่จากแปลงใหญ่ 12 ชนิดสินค้า ปี 2559 

สินค้า พืน้ที่ (ไร่) เกษตรกร 
(ราย) 

ต้นทุน (บ/ไร่) ผลผลติ (กก/ไร่) มูลค่าเพิม่รวม (ล้านบาท) 

เดมิ ใหม่ เดมิ ใหม่ ผลผลติ ต้นทุน รวม 

1.ข้าว 949,254 63,989 4,222 3,420 583 659 758 431 1,188 
2.ข้าวโพด 27,978 2,221 4,158 3,214 1,050 1,192 26 32 58 
3.มัน
ส าปะหลงั 

86,778 4,960 4,775 3,692 3,750 4.793 94 136 230 

4.ผกั/
สมุนไพร 

11,369 2,509 5,812 4,853 1,750 2,279 11 63 74 

5.ปาล์ม
น า้มัน 

272,600 6,949 10,574 8,998 3,400 4,000 430 818 1,248 

6.ทุเรียน 15,280 1,485 23,360 19,692 2,000 2,308 56 376 432 
7.มังคุด 6,762 1,257 6,246 5,266 408 471 7 25 32 
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มูลค่าเพิม่จากแปลงใหญ่ 12 ชนิดสินค้า ปี 2559 (ต่อ) 
สินค้า พืน้ที่ (ไร่) เกษตรกร 

(ราย) 
ต้นทุน (บ/ไร่) ผลผลติ (กก/ไร่) มูลค่าเพิม่รวม (ล้านบาท) 

เดมิ ใหม่ เดมิ ใหม่ ผลผลติ ต้นทุน รวม 

8.ล าไย 21,113 2,230 22,613 19,062 1,500 1,731 75 171 246 
9.หม่อนไหม 834 382 10,415 9,568 598 638 1 10 11 
10.กล้วยไม้ 607 33 156,000 120,0000 500 550 9 4 13 
11.โคเน้ือ 3,501 1,333 30,769 29,169 15,600 18,000 6 588 594 
12.ปลานิล         17,294         1,563 19,730 18,003 566 612 29 62 91 
ผลรวม
ทั้งหมด 

1,396,077 87,308 1,502 2,715 4,217 

ผลรวมเฉพาะ
พืช 

1,392,576 86,015 1,467 2,065 3,532 

ค่าเฉลีย่มูลค่าเพิม่ทีเ่กษตรกรได้รับ= 41,060 บาท/คน (คิดเฉพาะด้านพืช) 
13 



• สมาชิกแปลงใหญ่ปรับตวั และน าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้ : 
Laser leveling  ระบบน า้หยด  Motor Pool 

• การรวมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ : สหกรณ์ 122 กลุ่ม วสิาหกจิชุมชน 
393 กลุ่ม 

• พฒันาให้เกษตรกรสู่ (Smart Farmer)  67,200 ราย 

• พฒันาคุณภาพสินค้าในแปลงใหญ่ : GAP(พืชอาหาร) 38,000 ราย  
เกษตรอนิทรีย์(ข้าว พืชผกั ไม้ผล) 1,083 ราย  RSPO(ปาล์มน า้มนั) 
99 ราย 

 

ผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
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• แปลงใหญ่ ปี 2559 จ านวน 600 แปลง 
–ระบบน า้สมบูรณ์   92 แปลง 

–แหล่งน า้ อปท.   261 แปลง 

–ก าลงัจดัหาแหล่งน า้ 247 แปลง  

 (ชป 218 แปลง ทน 10 แปลง ทบ 19 แปลง) 

 

 

 

สถานภาพด้านชลประทาน 

15 



สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

16 



มต ิครม. วันที่ 31 พค.59 อนุมัตโิครงการสนับสนุนสินเชื่อให้
กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 จ านวน 426 
แปลงๆละ ไม่เกนิ 5 ล้านบาท เป็นเวลา 1 ปี อัตราดอกเบีย้ 
0.01% (ผล จ านวน 53 กลุ่ม วงเงนิกู้  133.55 ล้านบาท) 

มต ิครม. วันที่ 30 สค.59 อนุมัตโิครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
พฒันาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 650 
แปลงๆละ ไม่เกนิ 5 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ 
0.01% (ยังไม่มีผู้กู้ ) 

 

17 

ปัญหา/อุปสรรค 
 มีองค์กรเกษตรกรกู้จ านวนน้อย เน่ืองจากเป็นสนิเช่ือระยะสัน้ (1 ปี)  
ก าหนดให้ใช้ส าหรับซือ้ปัจจัยการผลติ 
องค์กรเกษตรกรใหม่ ยังไม่เข้มแข็ง  ต้องกู้ในนามกลุ่มค า้ประกันซึ่ง

กันและกัน 



มต ิครม. วันที่ 22 พย.59 อนุมัตโิครงการสนับสนุน
สินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 ยกเลกิ 2 มต ิครม. ที่ผ่านมา  

 จ านวน 2,000 แปลง วงเงนิ 10 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี 
อัตราดอกเบีย้ 0.01% 

 ให้องค์กรเกษตรกรจ านวน 53 กลุ่ม วงเงนิกู้  133.55 ล้าน
บาท ที่ได้รับสนิเชื่อจากมตเิดมิ ด าเนินการต่อไป 

 ระยะเวลาโครงการ 1 พย. 59 – 30เมย.70 

 กสก และ ธกส จัดท าคู่มือ จัดส่งให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

18 

  



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

19 



กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารการขับเคล่ือน
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11 – 
13 มกราคม 2560 ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซติี ้จอมเทียน จังหวัด
ชลบุรี 
 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ได้

เรียนรู้สรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาการด าเนินงานร่วมกัน 

บุคคลเป้าหมาย 1,700 คน  

กจิกรรมในการสัมมนา ประกอบด้วย  
 ในห้องประชุม -ให้นโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                      - บรรยายความรู้ใน 3 ประเด็น ด้านการลดต้นทนุ ด้านการ 
                        บริหารจัดการ และด้านการตลาด โดยวทิยากรผู้มีความรู้และ 
                        ประสบการณ์มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  นอกห้องประชุม จัดนิทรรศการ ได้แสดงผลสัมฤทธ์ิและความส าเร็จการการ

ด าเนินงานแบบแปลงใหญ่ ตัวอย่างแปลงใหญ่ที่ประสบความส าเร็จตามกลุ่ม
สินค้า 9 ประเภท  

20 



 

สรุปผลการสัมมนา ได้สรุป 
12 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
9 แนวทางการขับเคล่ือนแปลงใหญ่ของเครือข่ายแปลง
ใหญ่ระดบัประเทศ 
ประเดน็การพัฒนา จากการแบ่งกลุ่ม 9 เขต 71 ข้อ 
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การจัดตั้งกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 

27 



จากเวทรีวมพลคนแปลงใหญ่ 

• เลือกตัง้คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เขต และประเทศ 

• คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ 9 คน 

 1. นายวลติ เจริญสมบตั ิจังหวัดราชบุรี  ประธาน 

 2. นายจติต ิ เจียมเจือจนัทร์ จังหวัดอุทยัธานี รองประธาน คนที่ 1 

 3. นายบุญม ี สุระโคตร จังหวัดศรีสะเกษ  รองประธาน คนที่ 2 

 4. นายววิัฒน์  นุ่มก าเนิด กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 

 5. นายพันธ์ศักดิ์ จติรรัตน์ จังหวัดกระบี่  กรรมการ 

 6. นายอุดม วรัญญูรัฐ จงัหวัดจันทบุรี  กรรมการ 

 7. นายพัด ไชยวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่  ประชาสัมพันธ์ 

 8. นายดลรอมาน  สาเมาะบาซา จังหวัดปัตตานี เหรัญญกิ 

 9. นายวุฒไิกร  ไทยประยูร จังหวัดกาฬสนิธ์ุ เลขานุการ 

• ได้ปฏญิาณแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ 
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• การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 
• ระดบัจงัหวัด จัดประชุมทุก 4 เดอืน (ปีละ 3 ครัง้) 

• ระดบัเขต      จดัประชุมทุก 3 เดอืน (ปีละ 4 ครัง้) 

• ระดบัประเทศ จดัประชุมทุก 2 เดอืน (ปีละ 6 ครัง้) 
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แผนปฏิบัติงานปี 2560 



ภาพรวมแผนปฏิบตังิานแปลงใหญ่- ผู้จัดการแปลง 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1.ประชาสัมพนัธ์/สร้างการรับรู้ ต.ค. – ธ.ค 59 
2.จดัท าข้อมูลพืน้ฐาน/ทะเบียน/ลงบนัทกึ ต.ค – ธ.ค 59 
3.จดัท าแผนปฏบิัตงิาน/ประสานงาน ธ.ค. 59– ก.ย. 60 
4. ร่วมจดัท าแผนธุรกจิรายบุคคลและกลุ่ม ธ.ค 59 – ก.พ 60 
5. พฒันากลุ่มให้เข้มแข็ง  ต.ค 59 - ก.ย. 60 
6. ตดิตาม/ด าเนินการตามแผนธุรกจิ  ต.ค 59 – ก.ย 60 
7. รายงานผลการด าเนินงาน ตามรอบรายงาน 32 



ภาพรวมแผนปฏิบตังิานแปลงใหญ่- กรรมการกลุ่ม 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1.จดัท าแผนธุรกจิ ต.ค. – ธ.ค 59 
2.ด าเนินการควบคุมให้เป็นไปตามแผน ต.ค 59 – ก.ย 60 
3.พฒันาองค์ความรู้ด้านการผลติและการตลาด ม.ค. – ก.ย. 60 
4. ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก ต.ค 59 – ก.ย.60 
5. ร่วมจดัท าบัญชีของกลุ่ม  ต.ค 59 -ก.ย. 60 
6. ร่วมกจิกรรมพฒันากลุ่มให้เข้มแข็ง  ต.ค 59– ก.ย 60 
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การปรับเง่ือนไขและเกณฑ์แปลงใหญ่ 



      เง่ือนไขและเกณฑ์เดมิ 

• เป็นการรวมแปลงผลิตสนิค้าชนิดเดยีวกัน แปลงไม่อยู่ตดิกันเป็นผืน
เดยีว พืน้ที่มีความเหมาะสม และมีศักยภาพที่จะพัฒนาในเชงิเศรษฐกจิ  

• เกษตรกรสมัครใจ พร้อมที่จะพฒันาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดย
การส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนา  

• ขนาดพืน้ที่ด าเนินการ  
• พืชไร่ ปาล์มน า้มัน ยางพารา และข้าว มีพืน้ที่รวมกันตัง้แต่ 1,000 ไร่ ขึน้ไป 

และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 รายขึน้ไป  

• ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชอื่น ๆ มีขนาดพืน้ที่ตัง้แต่ 300 ไร่ ขึน้
ไป หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 รายขึน้ไป  

• ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด  35 



การปรับปรุงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

    1. เงื่อนไข ลดขนาดแปลง  
•  พืชไร่ ปาล์มน า้มัน ยางพารา และข้าว มีพืน้ที่รวมกัน
ตัง้แต่ 300 ไร่ ขึน้ไป และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 30 รายขึน้ไป  

• ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดบั พืชอื่น ๆ ปศุสัตว์ และ
ประมง มีขนาดพืน้ที่ตัง้แต่ 300 ไร่ ขึน้ไป หรือ
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย
ขึน้ไป  
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การปรับปรุงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

    2. การลดขั้นตอนการรับรองแปลง 
 - แต่งตั้งคณะท างานรับรองแปลง (SC ประธาน/เกษตรจงัหวดั-

เลขานุการ) อยู่ภายใต้อนุฯจงัหวดั  
 - องค์กรเกษตรกรสมคัรเข้าร่วมแทนสมาชิกแต่ละราย 
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ขั้นตอนการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่-เดมิ 

38 

ประชาสัมพนัธ์/สร้างการรับรู้ คัดเลือกพืน้ที ่ รับสมัครเกษตรกร 

คณะอนุกรรมการ
พฒันาเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั 

Single  
Command 

จัดตั้งผู้จัดการแปลง/
คณะกรรมการกลุ่ม/จัดท า
ฐานข้อมูล/แผนการผลติ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
(ระบบข้อมูล)  ผู้จัดการแปลง  คณะกรรมการ สมาชิก 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  



ขั้นตอนการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่-ใหม่ 

39 

ประชาสัมพนัธ์/สร้างการรับรู้ คัดเลือกพืน้ที ่ รับสมัครองค์กรเกษตรกร 

คณะท างานฯ 
SC-ประธาน 

กษ./กษจ.-เลขานุการ 

Single  
Command 

จัดตั้งผู้จัดการแปลง/
คณะกรรมการกลุ่ม/

ฐานข้อมูล/แผนการผลติ 
รายบุคคล/รายกลุ่ม 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
(ระบบข้อมูล)  

ผู้จัดการแปลง  คณะกรรมการ สมาชิก 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

ขนาด 300 ไร่/ 30 ราย 
ขนาด 300 ไร่ หรือ 30 ราย 



หลักการของแปลงใหญ่ 

1. ง่ายต่อการเข้าถึง : รวมตัวกันได้ จับเป็นกลุ่มผลผลิตเกษตรชนิด
เดียวกัน ด าเนินการได้เลย 

2. ขนาดพื้นที่เหมาะสม : ไม่จ ากัดขนาดและจ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วม 

3. พัฒนาให้ถึงเป้าหมาย : ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลติ ขยายโอกาส 

4. พื้นทีไ่ม่เหมาะสมตาม Agri Map สามารถรวมเป็นแปลงใหญ่ได้ :ใช้
เทคโนโลยีเข้าไปปรับพื้นที่ให้เหมาะสม 

5. ยกระดับ : มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิต เน้นผลผลิตของแปลงใหญ่  



หลักการของแปลงใหญ่ (ต่อ) 

6. แหล่งน้ า : พัฒนาตามความจ าเป็น/เหมาะสม 

7. กระบวนการกลุ่ม :  

 - กลุ่มเดิม (สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) – แบ่งเป็นกลุ่มย่อยท าแปลงใหญ่ได ้

 - ไม่มีกลุ่ม – พัฒนาให้เกิดกลุ่ม ใช้เวลา 

8. Economy of scale : ตัดสินด้วยเกณฑ์ของแหล่งทุน ขึ้นกับกิจกรรมทีกลุ่มขอรับ
การสนับสนุน 

9. ความสมัครใจ :  เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ดว้ยความสมัครใจ และด าเนนิการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเป้าหมายของแปลงใหญ่ 

 



 

ขอบคุณ 
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