
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่



1.ความเป็นมา



ที่มาของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่

• การปรับโครงสร้างการผลติสินค้าเกษตร : นายปีตพิงศ์ พึง่บุญ ณ อยุธยา  รมว.กษ. 
(ปี 2556-2557)
• นโยบายลดต้นทุนการผลติและเพิม่โอกาสในการแข่งขนั : พลเอกฉัตรชัย สาริกลัยะ 
รมว.กษ. ( ปี 2558 – 2560 )
• นโยบายตลาดน าการผลติ : นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. (ปี 2560 – ปัจจุบัน)
• เร่ิมด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558)







2.หลกัการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่



การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ระบบส่งเสริมการเกษตรที่ ยดึพืน้ที่เป็นหลกั (area-based
approach) ด าเนินงานในลกัษณะ บูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง โดยม ีผู้จัดการแปลง เป็นผู้ บริหารจัดการ พืน้ที่
ในทุกกจิกรรม ตลอด supply chain



วัตถุประสงค์

❖เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
ท าการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันและรวมกัน
จ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับทีแ่น่นอน

❖เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

❖เพื่อให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหาร
จัดการการผลิต ผลผลิต และการตลาดได้



หลกัการด าเนินการเกษตรแปลงใหญ่
• หลกัการประหยดัต่อขนาด : Economy of scale 
• พืน้ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบั AGRIMAP
• มีกระบวนการกลุ่มอยู่ก่อน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน
• มีแหล่งน า้ชัดเจน/ปริมาณน า้เพยีงพอ
• มีตลาดรองรับ
• การใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่
• ก าหนดเป้าหมายและแผนปฏบิัตทิีชั่ดเจน
• พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร
• ก าหนดมาตรฐานการผลติ
• ผู้จัดการแปลงทีม่ีความสามารถ 
• ผู้จัดการแปลงร่วมกบัคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการแปลงใหญ่



เป้าหมายการพฒันาแปลงใหญ่

เป้าหมาย 5 ด้าน 
✓ลดต้นทุนการผลิต (20%)
✓เพิ่มผลผลิต (20%)
✓พัฒนาคุณภาพ/พัฒนาให้ได้มาตรฐาน
✓บริหารจัดการ
✓จัดการด้านการตลาด



ภาพรวมการจัดการเกษตรแปลงใหญ่
รวมสมาชิก รวมซ้ือ รวมขาย บูรณาการ มีทีมผู้จดัการ ลดปัญหาแรงงาน มีสินค้าหลกั มีตลาดแน่นอน

ภาครัฐ ภาคเอกชนคน

1. บริหารงาน เงิน คน มีประสิทธิภาพ
2. เกิดสมดุลของอุปสงค์ - อุปทาน
3. ความสามารถในการแข่งขนั

1. มีความสามารถในการบริหารจดัการ
2. รายไดเ้พ่ิมและมัน่คง
3. มีตลาดแน่นอน

1.มีแหล่งซ้ือสินคา้ท่ีแน่นอนทั้งปริมาณและคุณภาพ
2. Social Business
3. CSR/ ช่ือเสียง

สินค้า

ส่งเสริมและสนับสนุนแบบบูรณาการ
ตามความต้องการของพืน้ทีแ่ละ
เกษตรกรภายใต้ภารกจิของหน่วยงาน

สนับสนุนการบริหารจัดการ
การตลาด การรับซ้ือผลผลติ
และการแปรรูป

สภา
หอการคา้

สภา
อุตสาหกรร

ม

บริษทั

สมาคม
ผูส่้งออก/ 
สมาคม

ผูค้า้ปลีก

ภาครัฐ เกษตรกร ภาคเอกชน

เกษตรกร

หน่วยงานอ่ืนๆ

รวมผลติ

ผลติเชิงพาณชิย์
ต้นทุนลด ผลผลติเพิม่  
คุณภาพดี
เช่ือมโยงตลาด

พืน้ที่

มคีวามเหมาะสม
พืน้ที่ใกล้เคยีงกนั
มข้ีอมูลและแผนทีร่ายแปลง

คน Smart Farmer
ใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
Smart Group





หลักการในการก าหนดพืน้ที่แปลงใหญ่

• พื้นทีอ่ยู่ชุมชนทีใ่กล้เคยีงกัน
• ขนาดพืน้ที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
• เพียงพอใหเ้กดิอ านาจในการต่อรอง

ข้าว พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน

• พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย

ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดบั ปศุสัตว์/แมลงเศรษฐกิจ  ประมง และพืชอื่นๆ 

• พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย
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
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เงื่อนไข: พื้นที่และจ านวนเกษตรกร



ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมแปลงใหญ่
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ประชาสมัพันธ์/สร้างการรบัรู้คัดเลือกพื้นที่ รับสมัครองค์กรเกษตรกร

จัดตั้งผู้จัดการแปลง/
คณะกรรมการกลุม่/

ฐานข้อมูล/แผนการผลิต
รายบุคคล/รายกลุม่

กรมส่งเสริม
การเกษตร

(ระบบข้อมูล)
bigfarm60 

ผู้จัดการแปลง คณะกรรมการ สมาชิก

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

พิจารณารับรองแปลง

บันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ 
bigfarm60

Chief of Operation 
: CoO

(หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเป็นหลักในการรายงานและติดตามผล)



การบริหารจัดการโครงการ

ระดับส่วนกลาง
คณะท างานขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

ระดบัภมิูภาค

ประกอบด้วยหน่วยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน
งานนโยบายส าคัญและการแก้ไข

ป้ญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด 
(Chief of Operation : CoO)

คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและแก้ไขป้ญหาระดับ

อ าเภอ (Operation Team) 



3. การบริหารงบประมาณแปลงใหญ่ ปี 2562



ผลการด าเนินงานแปลงใหญ่
แผนและเป้าหมายการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

ประเดน็พัฒนา          1. เน้นให้เกิดการรวมแปลง/รวมกลุม่เกษตรกร
2. จดัให้มีแผนพฒันารายแปลง

3. จดัท าฐานข้อมลู

4. มีผู้ช่วยผู้จดัการแปลง (เกษตรกร) ท างานควบคูผู่้จดัการแปลง (เจ้าหน้าท่ีรัฐ)

5. พฒันาแปลงอยา่งตอ่เน่ือง 

กจิกรรม                   1. การวิเคราะห์จดัท าแผนและจดัท าข้อมลู/บนัทกึลงระบบ Bigfarm 60

2. การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ บริหารจดัการ เช่ือมโยงตลาด)

3. การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์จดัท าแปลงเรียนรู้

กลุ่มแปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงปีที่ 1



ผลการด าเนินงานแปลงใหญ่
แผนและเป้าหมายการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

ประเดน็พัฒนา      เพิ่มความเข้มข้นในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดผลการลดต้นทนุและเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขนัสินค้าเกษตร

กจิกรรม               1. การวิเคราะห์ทบทวนแผนและข้อมลู/บนัทกึลงระบบ Bigfarm 60

2. การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการบริหารจดัการกลุม่ และเช่ือมโยงการตลาด)

3. การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ เพ่ือเพิ่มมลูคา่สนิค้า 

(การแปรรูป การปรับปรุงคณุภาพ การเพิ่มมลูคา่ การเพิ่มช่องทางจ าหน่าย online ฯลฯ)

กลุ่มแปลงใหญ่ ปี 2560-2561 แปลงปีที่ 2 - 3



การบริหารโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

1. จัดประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่ (ระดับอ าเภอ ปีละ 4 ครัง้ ระดับจังหวัดปีละ 4 ครัง้)
2. ตดิตามนิเทศงาน และรายงานผล

จังหวัด/อ าเภอ

ส่วนกลาง

1. จัดประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่ (ระดับเขต ปีละ 4 ครัง้)
2. ตดิตามนิเทศงาน และรายงานผล

เขต

1. พฒันาเกษตรกรประธานแปลงใหญ่ ปี 2560 เป็นผู้จัดการแปลง
2. สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3. จัดประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่ (ระดับประเทศ ปีละ 4 ครัง้)
4. ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้
5. พฒันาฐานข้อมูลกลาง
6. ประกวดแปลงใหญ่
7. ตดิตามนิเทศ ประเมินผลโครงการ และรายงานผล
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เครือข้ายแปลงใหญ้

เกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการ

ระดับอ าเภอ    ประธานแปลงใหญ่ทุกแปลงของอ าเภอ
ระดับจังหวัด    ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ 
ระดับเขต        ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ   ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต (9 คน)
วาระการด ารงต าแหน่ง คณะละ 2 ปี โดยเร่ิมและหมดวาระพร้อมกับคณะกรรมการ

เครือข่าย ศพก. (คณะกรรมการฯ ชุดแรกทุกระดับ จะหมดวาระในเดือน
กันยายน 2561)
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การรายงาน ติดตาม ประเมินผล



การรายงาน ติดตาม ประเมินผล

• โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
• รายงานความก้าวหน้า ระบบ online บน web   

bigfarm60@doae.go.th โดย ผจก. แปลง

ประเมินผล 

• ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ปีละ 2 คร้ัง

mailto:bigfarm@doae.go.th
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สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่



▪ จ านวน 2,000 แปลงๆ ละ ไม่เกนิ 10 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี                
อัตราดอกเบีย้เรียกเกบ็จากเกษตรกร 0.01%

▪ ระยะเวลาจ่ายเงนิกู้  1 ธ.ค. 59 – 31 ธ.ค. 64
▪ ระยะเวลาโครงการ  1 พย. 59 – 30 เม.ย.70
▪ ระยะเวลาชดเชยดอกเบีย้ 5 ปี นับแต่วันกู้ (ไม่เกนิ 31 ธ.ค. 69)

สินเช่ือเพ่ือพฒันาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผลการจ่ายสินเชื่อ ณ 30 ก.ย. 2561

▪ ธ.ก.ส. อนุมัต ิ218 แปลง วงเงนิ 1,295.29 ล้านบาท
▪ แบ่งเป็น เงนิลงทุน 25 แปลง 

ค่าใช้จ่าย 139 แปลง 
เงนิลงทุน + ค่าใช้จ่าย 54 แปลง



โครงการสินเช่ือเพ่ือพฒันาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
• เป็นค่าใช้จ่าย และค่าลงทุนเพ่ือพฒันาแปลงใหญ่                                                     
- ปัจจัยการผลติ                                                                                                                
- ระบบบริหารจัดการน า้                                                                                                        
- โครงสร้างพืน้ฐาน  (เช่น โรงเรือน โรงคัดแยกผลผลติ ลานตาก ฯลฯ)                                                                                         
- เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตร (เช่น เคร่ืองนวด ฯลฯ)
- เงนิทุนหมุนเวยีนรับซ้ือผลผลติ                                                                                                
ฯลฯ
• สนับสนุนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชน
ที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่                                                 
- 1 แปลง ต่อ 1 กลุ่ม                                                                                                      - -
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15 ราย



จดัท าฐานข้อมูลแปลงใหญ่ / ส่งข้อมูล

ขอกู้ ธ.ก.ส.

แจ้งรายช่ือกลุ่มทีผ่่านการพจิารณา

ส่งรายช่ือ

พจิารณาเห็นชอบเสนอผ่าน ผจก.แปลง

ด าเนินพธีิการสินเช่ือ
จ่ายเงนิกู้ให้กลุ่ม ธ.ก.ส.ส านักงานจังหวดั

เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่

ธ.ก.ส.สาขาอ าเภอ

กรมส่งเสริมการเกษตร(เลขาฯ) 
ข้อมูลในระบบ Bigfarm60 ธ.ก.ส. สนญ.

การอนุมัตสิินเช่ือตามโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดท าแผนธุรกจิ
โครงการฯขอรับสินเช่ือ

CoO รวบรวมและ

เสนอ 

ผู้จัดการแปลงร่วมกบั ธกส.สาขาอ าเภอ

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ของ

จังหวัด พจิารณา
แผนธุรกจิโครงการฯ

การขอรับการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพฒันาการเกษตร

26

ขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ ธกส.

หน่วยงานรับผดิชอบบันทกึข้อมูลที่
ผ่านการรับรองแปลงใน Bigfarm60



ตัวอย่างผลการด าเนินงานในแปลงใหญ่



ตัวอย่างผลการด าเนินงานในแปลงใหญ่



ตัวอย่างผลการด าเนินงานในแปลงใหญ่



ตัวอย่างผลการด าเนินงานในแปลงใหญ่



ขอบคุณ


