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ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี

แบ่งเขตการปกครองออก เป็น 10 อ าเภอ                  
110 ต าบล 1,008 หมู่บ้าน 

- รายได้เฉลี่ยประชากร 92,409 บาท/คน/ปี
- รายได้หลักมาจากภาคเกษตรกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 33.65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

มีประชากร 849,699 คน  286,909 ครัวเรือน
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 71,183 ครัวเรือน

โดยสินค้าเกษตร 5 ล าดับที่ส าคัญได้แก่
1. ข้าวนาปี + ข้าวนาปรัง
2. อ้อยโรงงาน
3. กุ้งขาวแวนาไม
4.  ไก่
5.  เป็ดไข่

มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 5,358.008 ตร.กม. 
หรือ 3,348,755 ไร่
พื้นที่เกษตร 2,409,691 ไร่
(ร้อยละ 71.96 ของพื้นที่จังหวัด)
พื้นที่ชลประทาน 1,604,871 ไร่
(ร้อยละ 66.60 ของพื้นที่เกษตร)



พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าว 1,468,465 ไร่
อ้อยโรงงาน 781,643 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 40,360 ไร่
มันส าปะหลัง 41,925 ไร่
ไม้ผล 21,614 ไร่
พืชผัก 17,647 ไร่
ไม้ดอก 389 ไร่
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

สหกรณ์/กลุ่ม
สหกรณ์ 81 แห่ง
กลุ่มเกษตรกร 66 กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 526 กลุ่มพื้นที่ สปก.

ผลการจัดที่ดิน 
8 อ าเภอ 28 ต าบล 
พื้นที่ 269,239 ไร่ เกษตรกร 26,338 ราย

ด้านปศุสัตว์
โคเนื้อ 5,020 ราย/122,837 ตัว
สุกร 1,524 ราย/280,797 ตัว
ไก่    26,644 ราย/13,494,765 ตัว
เป็ด      3,089 ราย/2,150,014 ตัว
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

มีส่วนราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและ
ส ห ก ร ณ์  ที่ ตั้ ง ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี จ านวน 27 หน่วยงาน

พื้นที่ชลประทาน 1,604,871 ไร่
(ร้อยละ 66.60 ของพื้นที่เกษตร)

ด้านประมง
กุ้งขาวแวนาไม     981 ฟาร์ม/10,801 ไร่
ปลานิล           3,999 ฟาร์ม/21,753 ไร่
กุ้งก้ามกราม         686 ฟาร์ม/7,891 ไร่
ปลาดุก 600 ฟาร์ม/1,554 ไร่
ปลาทับทิม             155 ฟาร์ม/372 ไร่
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี



ประเด็นน าเสนอ

• โครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)

• ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุร ี(ศพก.)

• ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรี

• Zoning by Agri-Map

• แผนผลิตข้าวและการตลาดครบวงจร

• มาตรฐานสินค้าเกษตร

• ธนาคารสินค้าเกษตร



โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง



โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

แผน/ผล และวิธีการด าเนินงาน 
1. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีค าสั่งที่ 03955/2559 ลงวันที่ 1พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด และ ระดับอ าเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะท างานระดับจังหวัด มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเลขานุการ และคณะท างานระดับอ าเภอ 
มี เกษตรอ าเภอ เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ปฏิบัติงานรับผิดชอบพื้นที่อ าเภอ

2. การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย ในพื้นที่ 10 อ าเภอ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 751 ราย  
2.1 ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ โดยศึกษาดูงานแปลงต้นแบบแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จ านวน 751 ราย เมื่อวันที่ 8, 9, 14 และ 15 ธันวาคม 2559 ตามแผนที่ก าหนด



ผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมองคค์วามรู้เชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
(น าเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ)จังหวัดสพุรรณบุรี

ที่ อ าเภอ วันที่ศึกษาดูงาน สถานที่ศึกษาดูงาน

1 เมืองสุพรรณบุรี 8 ธันวาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี

2 เดิมบางนางบวช 9 ธันวาคม 2559 หมู่ 3 ต าบลทุ่งคลี อ าเภอเดิมบางนางบวช (บ้านนายประจบ  ส ารวยบุญทรัพย์)

3 หนองหญ้าไซ 14 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี หมู่ 1 ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง

4 อู่ทอง 14 ธันวาคม 2559 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ต าบลจระเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง
(บ้านนายปัญญา  ใคร่ครวญ)

5 ดอนเจดีย์ 14 ธันวาคม 2559 ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนพอเพียง หมู่ 7 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์

6 สามชุก 15 ธันวาคม 2559 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 8 ต าบลย่านยา อ าเภอสามชุก (นายสมปอง  อู่สุวรรณ)

7 ศรีประจันต์ 15 ธันวาคม 2559 หมู่ 5 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอศรีประจันต์ (บ้านนายชูชาติ อินทร์สว่าง)

8 บางปลาม้า 15 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดตะลุ่ม หมู่ 11 ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า

9 สองพี่น้อง 15 ธันวาคม 2559 หมู่ 6 ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพี่น้อง (บ้านนายอ านวย ศรีสุข)

10 ด่านช้าง 15 ธันวาคม 2559 สวนกสิกรรมธรรมชาติไร่นาสวนผสม ของบ้านแม่ท า ศรีทา 77 หมู่ 6 ต าบลนิคมกระเสียว 
อ าเภอด่านช้าง



2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น

2.2.1 มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ละรายพร้อมกัน 751 ราย  
และเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 อ าเภอหนองหญ้าไซ มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน 
และ อีก 9 อ าเภอ มีนายอ าเภอ เป็นประธาน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย

1) เมล็ดพันธุ์ผัก  751 ราย ๆ ละ 4 ซอง รวมทั้งสิ้น 3,004 ซอง
2) พันธุ์ไม้ผล  751  ราย ๆ ละ 5 ต้น รวมทั้งสิ้น 3,755 ต้น
3) พันธุ์หม่อน 334 ราย ๆ 50 ท่อน รวมทั้งสิ้น    16,700  ท่อน
4) เมล็ดพันธุ์กระถิน จ านวน 751 ราย ๆ ละ 1 ซอง   รวมทั้งสิ้น 751 ซอง
5) ไก่ไข่อายุ 45 วัน จ านวน 751 ราย ๆ ละ 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 3,755  ตัว
6) อาหารสัตว์ จ านวน 751 ราย ๆ ละ 5 กก. รวมทั้งสิ้น 3,755  ตัว
7) ชุดเวชภัณฑ์ (ยาปฏิชีวนะ) 751 ๆ ละ 1 ซอง รวมทั้งสิ้น 751 ซอง
8) ปลากินพืช จ านวน 738 ราย (ไม่ขอรับ 12 ราย)    รวมทั้งสิ้น  989,000 ตัว

2.2.2 การจัดท าผังแปลงของเกษตรกรเป้าหมาย ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 272 ราย



การก าหนดจุดส่งมอบปัจจัยการผลติแก่เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จังหวัดสุพรรณบุร ีวันที่ 23 ธันวาคม 2559

จุดส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ จ านวนเกษตรกร ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในอ าเภอ
จุดที่ 1 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม้า 40 ราย อ าเภอบางปลาม้า
จุดที่ 2 ส านักงานเกษตรอ าเภออู่ทอง 58 ราย อ าเภออู่ทอง
จุดที่ 3 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 78 ราย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จุดที่ 4 ส านักงานเกษตรอ าเภอสองพี่น้อง 67 ราย อ าเภอสองพี่น้อง
จุดที่ 5 ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีประจันต์ 73 ราย อ าเภอศรปีระจันต์
จุดที่ 6 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก 56 ราย อ าเภอสามชุก
จุดที่ 7 ส านักงานเกษตรอ าเภอเดิมบางนางบวช 32 ราย อ าเภอเดิมบางนางบวช
จุดที่ 8 นายประจบ  ส ารวยบุญทรัพย์

หมู่ 3 ต าบลทุ่งคลี อ าเภอเดิมบางนางบวช
81 ราย อ าเภอเดิมบางนางบวช

จุดที่ 9 ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนเจดีย์ 50 ราย อ าเภอดอนเจดีย์
จุดที่ 10 นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ

18 หมู่ 1 ต าบลหนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ
136 ราย อ าเภอหนองหญ้าไซ

จุดที่ 11 ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านช้าง 80 ราย อ าเภอด่านช้าง





3. การประสานความร่วมมือสถาบันการศึกษา หน่วยงานประชารัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

3.1 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือที่ สพ 0006/ว 24093 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้ประสานความร่วม
สถาบันการศึกษา หน่วยงานประชารัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว 

3.2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเสร็จ (Single 
Command) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สถาบันการศึกษา หน่วยงานประชารัฐ และ
ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



องค์กร/หน่วยงาน ประเด็นการสนับสนุน อ าเภอ/จ านวนเกษตรกร หมายเหตุ
1. สถาบันการศึกษา
1.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี

1. ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครัวเรือน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1) อ าเภอด่านช้าง จ านวน   
80 ราย ในประเด็นที่ 1               
และ 3

2. สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ด้านการจัดการ
ฟาร์มหรือการผลผลิต หรือการบริหารจัดการพื้นที่หรือการจัด 
การตลาด หรือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่

2) อ าเภอ 10 อ าเภอ จ านวน 
751  ราย ในประเด็นที่ 2

3. สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ
ด าเนินงานโครงการฯ ตามศักยภาพ

2. หน่วยงานราชการ
2.1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาแนะน า
2. สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ฯ
3. สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ
ด าเนินงาน

- อ าเภอ 10 อ าเภอ จ านวน 
751 ราย

มีหน่วยงาน
ระดับอ าเภอ 
และต าบล

3. ภาคประชารัฐ/ภาคเอกชน
3.1 หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี 1. ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาแนะน า

2. สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ฯ
3. สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ
ด าเนินงาน

- อ าเภอ 10 อ าเภอ จ านวน 
751 ราย

โดยจะแบ่งทีม
ร่วมให้การ
สนับสนุน



องค์กร/หน่วยงาน ประเด็นการสนับสนุน อ าเภอ/จ านวนเกษตรกร หมายเหตุ
4. ภาคประชาสังคม

4.1 ปราชญ์ชาวบ้าน 1. ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาแนะน า - อ าเภอ 10 อ าเภอ จ านวน 751 ราย ให้การสนับสนุน
2. สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ฯ ในประเด็นที่ 2

4.2 ประธาน ศพก. อ าเภอ 
(เกษตรกรต้นแบบ)

1) เมืองสุพรรณบุรี 1. ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาแนะน า - อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จ านวน 78 ราย ให้การสนับสนุน
2) ศรีประจันต์ 2. สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ฯ - อ าเภอศรีประจันต์ จ านวน 73 ราย การด าเนินงาน
3) สามชุก - อ าเภอสามชุก จ านวน 56 ราย โครงการฯ
4) เดิมบางนางบวช - อ าเภอเดิมบางนางบวช จ านวน 113 ราย ประเด็นที่ 1-2
5) ด่านช้าง - อ าเภอด่านช้าง จ านวน 80 ราย
6) หนองหญ้าไซ - อ าเภอหนองหญ้าไซ จ านวน 136 ราย
7) ดอนเจดีย์ - อ าเภอดอนเจดีย์ จ านวน 50 ราย
8) อู่ทอง - อ าเภออูท่อง จ านวน 58 ราย
9) บางปลาม้า - อ าเภอบางปลาม้า จ านวน 40 ราย
10) สองพี่น้อง - อ าเภอสองพี่น้อง จ านวน 67 ราย



4. การจ าแนกตามความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จ านวน 751 ราย ดังนี้ 1) พร้อมมาก จ านวน 214 ราย  2) พร้อมปานกลาง 
จ านวน 405 ราย และ 3) พร้อม จ านวน 132 ราย รวมทั้ง จัดปราชญ์เกษตร/ศพก. 
รับผิดชอบติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (เพื่อนช่วยเพื่อน)    



สรุปผลการจัดกลุ่มความพร้อมของเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ
เกษตรกรในความ

รับผิดชอบ
(ราย)

อ าเภอ
เป้าหมาย

เกษตรกร (ราย)

การส ารวจกลุ่มเกษตรกร (ราย)
รวม

ปราชญ์เกษตรฯ
(ราย)พร้อมมาก พร้อมปานกลาง พร้อม

1. กรมประมง 66 8 66 35 31 - 66 11
2. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 12 3 12 4 5 3 12 3
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 28 4 28 7 19 2 28 4
4. กรมพัฒนาที่ดิน 74 7 74 22 44 8 74 6
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 246 10 246 35 176 35 246 51
6. กรมปศุสัตว์ 86 10 86 - 78 8 86 12
7. กรมชลประทาน 78 8 78 8 20 50 78

1) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 5 - - - 5 5 2
2) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสามชุก 20 5 5 12 3 20 3
3) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาดอนเจดีย์ 4 1 - - 4 4 1
4) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง 20 20 - - 8 8 2
5) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโพธิ์พระยา 19 19 - 1 18 19 3
6) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ 10 10 3 7 - 10 2

8. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 161 8 161 103 32 26 161 20
รวมทั้งสิ้น 8 กรม 10 อ าเภอ 751 214 405 132 751

ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่  10 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560หมายเหตุ   ปราชญ์เกษตรฯ รวมทั้งสิ้น 84 ราย ส่วนใหญ่ปราชญ์เกษตรกรในแต่ละอ าเภอจะท าหน้าที่ดูแลเกษตรกรของหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วยงาน



5. การเตรียมบุคคลกลุ่มเป้าหมายร่วมงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ดังน้ี

5.1 จัดส่งรายชื่อปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. รวม 10 คน และเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการ กลุ่มพร้อมมาก จ านวน 2 คน ให้กองประสานงานโครงการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                        
10 กุมภาพันธ์ 2560

5.2 จ้างเหมารถตู้ 2 คัน เพื่อรับ - ส่ง ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มพร้อมมาก ดังกล่าว โดยก าหนดนัดหมาย ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี



ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี
น าเสนอเพื่อตรวจเยี่ยม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

• นายสมเดช  แตงวงศ์ บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 2 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มพร้อมมาก)

- สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายในหลวง โดยมีส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบ  
มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 ไร่ โดยปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ท านา มายกร่องปลูกไม้ผล มะม่วง จ านวน 1,000 ต้น และปลูก
มะละกอ แซมระหว่างต้นมะม่วง จ านวน 600 ต้น ปลูกมะนาวในรองซีเมนต์ จ านวน 60  ต้น  เลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 200 ตัว  ในพื้นที่ 
15 ไร่ มีบ่อน้ าใช้เพ่ือการเกษตร จ านวนประมาณ 4 ไร่ มีน้ าใช้ได้ตลอดปี 

- ศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุร ี 

- ได้รับมอบปัจจัยการผลิต 1) เมล็ดพันธุ์ผัก 4 ซอง  2) พันธุ์ไม้ผล 4 ต้น (ชมพู่ ฝรั่ง มะละกอ กล้วย)  3) ท่อนพันธุ์หม่อน 
50 ท่อน  4) ไก่ไข่ อายุ 45 วัน  5 ตัว รวมทั้ง อาหารสัตว์ ยาเวชภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์กระถิน  และ 5) ปลากินพืช จ านวน 3,000 ตัว

- ปัจจัยการผลติที่ไดร้ับ ได้น าไปเลี้ยง และปลูกเรยีบร้อยแล้ว





ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี
น าเสนอเพื่อตรวจเยี่ยม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

• นายสุชาติ  สายศิลป์ บ้านเลขที่ 64 หมู่ 4 ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มพร้อมมาก)

- สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายในหลวง โดยมีส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบ  
มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 12 ไร่ โดยปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ท านา มายกร่องปลูกพืชผัก มะเขือพวง ถั่วฝักยาว บวบ กล้วยไข่ 
กล้วยหอม กล้วยน้ าหว้า มะละกอ ต้นแค มะนาว มันส าปะหลังพันธุ์ 5 นาที (แปรรูปท าขนม) และขณะนี้ได้ยกร่องเพื่อปลูกพืชผัก 
ไม้ผล ผสมผสาน ในพื้นที่เพิ่มเติม มีบ่อน้ า (ร่องสวน) ใช้เพื่อการเกษตร จ านวนประมาณ 1 งาน มีน้ าใช้ได้ตลอดปี (ใช้น้ าจากคลอง
ชลประทานเสริมด้วย) มีรายได้รายวันจากการจ าหน่ายมะเขือพวง และปลูกต้นยูคาลิปตัส เป็นแนวถนน

- ศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุร ี

- ได้รับมอบปัจจัยการผลิต 1) เมล็ดพันธุ์ผัก 4 ซอง  2) พันธุ์ไม้ผล 4 ต้น (ชมพู่ ฝรั่ง มะละกอ กล้วย)  3) ท่อนพันธุ์หม่อน 
50 ท่อน  4) ไก่ไข่ อายุ 45 วัน  5 ตัว รวมทั้ง อาหารสัตว์ ยาเวชภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์กระถิน  และ 5) ปลากินพืช จ านวน 1,000 ตัว

- ปัจจัยการผลติที่ไดร้ับ ได้น าไปเลี้ยง และปลูกเรยีบร้อยแล้ว





ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จังหวัดสุพรรณบุรี

(ศพก.)



ที่ อ าเภอ หมู่ ต าบล ชนิดพืช เจ้าของศูนย์ เจ้าหน้าที่

1 เมืองสุพรรณบุรี 4 สวนแตง ข้าว นายสวัสดิ์  ชีพนุรัตน์ นายไพฑูรย์ ต๋องาม

2 บางปลาม้า 1 มะขามล้ม ข้าว นายศักดิ์ศิลป์  วงษ์พันธ์ นายธวัชชัย  นกสกุล

3 สองพี่น้อง 5 ศรีส าราญ ข้าว นายสมหวัง  ใจเอื้อย น.ส.พิกุลแก้ว  วงศ์สุวรรณ

4 อู่ทอง 5 จระเข้สามพัน ข้าว นายปัญญา  ใคร่ครวญ นางบุญเชียง  ทัดมณเฑียร

5 เดิมบางนางบวช 11 เดิมบาง ข้าว นายประทวน  ค าแผง นางปุญชรัศมิ์ ปลั่งดี

6 สามชุก 3 กระเสียว ข้าว นายอ านวย  นุ่มจันทร์ นายสมเกียรติ อินทร์กลัด

7 ศรีประจันต์ 4 บางงาม ข้าว นายอนุสรณ์  สุพรรณโรจน์ นางสุพัตรา แสงสุวรรณ

8 ดอนเจดีย์ 6 ดอนเจดีย์ ข้าว นายสุริยา  ศรีโพธิ์ทอง นายวสันต์  จี้ปู้ค า

9 หนองหญ้าไซ 1 หนองราชวัตร ข้าว นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ นายฐิติพงษ์ เสือสมิง

10 ด่านช้าง 11 หนองมะค่าโมง อ้อย นายสุรศักดิ์ ธัญญเจริญ นายมานะ จิวสิทธิประไพ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.)
1. การพัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้พร้อมในการด าเนินงานการถ่ายทอดความรู้ การบริการด้านการเกษตร

- ศูนย์ต้นแบบ จ านวน 10 ศูนย์ ดังนี้



ผลการด าเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศพก.) ได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และจัดท า
แผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. และก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ 
พัฒนาฐานเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.)



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.)

2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.ในพื้นที่ แผน 10 ศูนย์ ผล 10 ศูนย์   
วิธีด าเนินการ

1) เพิ่มศูนย์เครือข่ายในทุกต าบล ผลการด าเนินงาน จ านวนศูนย์เครือข่าย 111 ศูนย์
1. อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 19 ศูนย์
2. อ าเภอเดิมบางนางบวช 14 ศูนย์
3. อ าเภอด่านช้าง 6 ศูนย์
4. อ าเภอบางปลาม้า 13 ศูนย์
5. อ าเภอศรปีระจันต์ 21 ศูนย์
6. อ าเภอดอนเจดีย์ 6 ศูนย์
7. อ าเภอสองพี่น้อง 8 ศูนย์
8. อ าเภอสามชุก 6 ศูนย์
9. อ าเภออู่ทอง 13 ศูนย์

10. อ าเภอหนองหญ้าไซ 5 ศูนย์



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.)

3. มีเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ที่  ศพก. ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 เป็นทางการ แผน 500 ราย  ผล 150 ราย
 ไม่เป็นทางการ จ านวน  – ราย

4. การสร้างศาลาเรียนรู้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 10 แห่ง
ผลการเบิกจ่าย 1,499,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99

5. งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน
จากกรมส่งเสริมการเกษตร 1,186,200 บาท
ผลการเบิกจ่าย 129,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.93



ผลการบูรณาการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี

1. การประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยคณะท างาน
ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ผลประเมิน ดังนี้

1.1 ระดับ A มี 5 ศูนย์ คือ 1) อ าเภออู่ทอง 2) อ าเภอศรีประจันต์ 3) อ าเภอหนองหญ้าไซ 4) อ าเภอดอนเจดีย์   
5) อ าเภอเดิมบางนางบวช

1.2 ระดับ B มี 4 ศูนย์ คือ 1) อ าเภอสามชุก 2) อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 3) อ าเภอสองพี่น้อง 4) อ าเภอบางปลาม้า
1.3 ระดับ C มี 1 ศูนย์ คือ อ าเภอด่านช้าง (เป็นศูนย์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่)

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.)



ผลการประเมินและระดับการพัฒนาศนูย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ าเภอ

คะแนน

ส่วนที่ 1 

(30คะแนน)

คะแนน

ส่วนที่ 2 

(20คะแนน)

คะแนน

ส่วนที่ 3

(40คะแนน)

คะแนน

ส่วนที่ 4

(10คะแนน)

รวม ระดับ

1. อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 25.00 17.50 27.10 9.50 79.10 B

2. อ าเภอบางปลาม้า 12.67 15.45 26.73 9.55 64.44 B

3. อ าเภอสองพี่น้อง 16.90 18.20 25.40 8.40 68.90 B

4. อ าเภออู่ทอง 28.30 19.90 29.10 9.80 87.10 A

5. อ าเภอดอนเจดีย์ 26.10 19.40 29.40 9.90 84.80 A

6. อ าเภอศรีประจันต์ 29.25 18.88 28.87 10.00 87.00 A

7. อ าเภอสามชุก 25.13 17.50 28.00 9.37 80.00 B

8. อ าเภอเดิมบางนางบวช 24.86 15.43 30.00 9.85 80.14 A

9. อ าเภอหนองหญ้าไซ 27.50 19.75 28.50 9.63 85.38 A

10. อ าเภอด่านช้าง 3.50 10.75 17.12 7.88 39.25 C



2. ก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560 โดยก าหนด
จัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2560 ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

3. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนการบูรณาการแผนปฏิบัติงานของ ศพก. ประจ าปี 2560 และจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าเดือน เมื่อวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.)



แผนการประชุมคณะกรรมการศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.)
สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2560

แผนการประชุมฯ ศพก.เดือนกุมภาพันธ์ 2560

วัน 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 อ.ดอนเจดีย์ อ.สามชุก

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 อ.หนองหญ้าไซ อ.ศรีประจันต์

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช

แผนการประชุมฯ ศพก.เดือนมีนาคม 2560

วัน 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

วนัจนัทร์ท่ี 6 มีนาคม 2560 อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง

วนัองัคารท่ี 7 มีนาคม 2560 อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า

วนัพธุท่ี 8 มีนาคม 2560 อ.ดอนเจดีย์ อ.สามชุก

วนัพฤหสับดีท่ี 9 มีนาคม 2560 อ.หนองหญ้าไซ อ.ศรีประจันต์

วนัศกุร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช

แผนการประชุมฯ ศพก.เดือนเมษายน 2560

วัน 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 อ.ดอนเจดีย์ อ.สามชุก

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 อ.หนองหญ้าไซ อ.ศรีประจันต์

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช

แผนการประชุมฯ ศพก.เดือนพฤษภาคม 2560

วัน 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

วนัจนัทร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2560 อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง

วนัองัคารท่ี 9 พฤษภาคม 2560 อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า

วนัพธุท่ี 17 พฤษภาคม 2560 อ.ดอนเจดีย์ อ.สามชุก

วนัพฤหสับดีท่ี 11 พฤษภาคม 2560 อ.หนองหญ้าไซ อ.ศรีประจันต์

วนัศกุร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช



แผนการประชุมคณะกรรมการศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.)
สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2560

แผนการประชุมฯ ศพก.เดือนมิถุนายน 2560

วัน 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 อ.ดอนเจดีย์ อ.สามชุก

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 อ.หนองหญ้าไซ อ.ศรีประจันต์

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช

แผนการประชุมฯ ศพก.เดือนกรกฎาคม 2560

วัน 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

วนัจนัทร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2560 อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง

วนัองัคารท่ี 11 กรกฎาคม 2560 อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า

วนัพธุท่ี 12 กรกฎาคม 2560 อ.ดอนเจดีย์ อ.สามชุก

วนัพฤหสับดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560 อ.หนองหญ้าไซ อ.ศรีประจันต์

วนัศกุร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2560 อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช

แผนการประชุมฯ ศพก.เดือนสิงหาคม 2560

วัน 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 อ.ดอนเจดีย์ อ.สามชุก

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 อ.หนองหญ้าไซ อ.ศรีประจันต์

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช

แผนการประชุมฯ ศพก.เดือนกันยายน 2560

วัน 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น.

วนัจนัทร์ท่ี 11 กนัยายน 2560 อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง

วนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า

วนัพธุท่ี 13 กนัยายน 2560 อ.ดอนเจดีย์ อ.สามชุก

วนัพฤหสับดีท่ี 14 กนัยายน 2560 อ.หนองหญ้าไซ อ.ศรีประจันต์

วนัศกุร์ท่ี 15 กนัยายน 2560 อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช



ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จังหวัดสุพรรณบุรี



ผลการด าเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559 (10 แปลง)
ข้าว 1,750 ราย พื้นที่ 31,039.75

ต.บ้านช้าง ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง
140 ราย พื้นที่ 2,541 ไร่

ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง
130 ราย พื้นที่ 1,500 ไร่

แปลงต้นแบบ
ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า
200 ราย พื้นที่ 3,257 ไร่

ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
210 ราย พื้นที่ 3,566 ไร่

ต.หนองผักนาก อ.สามชุก
200 ราย พื้นที่ 2,818.70 ไร่

ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์
200 ราย พื้นที่ 3,977.70 ไร่

ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี
200 ราย พื้นที่ 3,450.10 ไร่

ต.บ้านกร่าง ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์
200 ราย พื้นที่ 2,118.25 ไร่

ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
128 ราย พื้นที่ 3,185 ไร่

แปลงประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่
ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช
142 ราย พื้นที่ 4,626 ไร่

แปลงทั่วไป 8 แปลง



ผลการด าเนินงานข้าวแปลงใหญ่จังหวัดสุพรรณบุร ีปี 2559

สินค้า
ข้าว กข 41   กข 47  ปทุมธานี

ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดน าการผลิต

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

- สมาชิก 1,750 ราย
- Smart Farmer 195 ราย และ 
Smart Farmer ต้นแบบ 9 ราย
- วิสาหกิจชุมชน 16 กลุ่ม

ปลูกข้าว
S1 =  อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง   
อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก อ.สองพี่น้อง 
อ.เดิมบางนางบวช อ.บางปลาม้า
อ.ดอนเจดีย์ อ.หนองหญ้าไซ

เพิ่มผลผลิต
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ผลผลิตทั้งหมด

ประมาณ 26,383 ตันข้าวเปลือก

ลดต้นทุนการผลิต

ลดค่าแรงงาน, ลดค่าเมล็ดพันธุ์,
ลดการใช้สารเคมี

เพิ่มคุณภาพผลผลิต
- ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น 276 ราย 
และได้รับใบรับรอง GAP 106 ราย
- อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง 1,203 ราย

การตลาด
- MOU กับสมาคมโรงสีข้าว
- แปลงใหญ่ประชารัฐกับบริษัท ข้าว ซีพ๊ จ ากัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี)

ทีมผู้จัดการ
เกษตรอ าเภอ 10 แปลง

ผู้ช่วยผู้จัดการ 10 แปลง (เกษตรต าบล)
ประธานแปลงใหญ่ 10 แปลง



ผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ (สมัยใหม่) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
บรษิทั CP Intertrade  

แปลงใหญข่า้ว พืน้ทีเ่ป้าหมาย พืน้ทีเ่ก็บเกีย่ว(ไร)่ % เก็บเกีย่ว % %

อ.เดมิบางนางบวช (ไร)่ ณ 8 ธ.ค. 59 ณ 8 ธ.ค. 59 เทยีบจากเดมิ เทยีบเป้าหมาย

1.แปลงนาหวา่น 3,375         3,375             100% ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร)่ @MC=14% 650      750      780       20.00 4.00

ราคารบัซือ้       (บาท/กก.) 7.76   8.06   8.06     - -

รายไดเ้ฉลีย่      (บาท/ไร)่ 5,044   6,045   6,287    24.64 4.00

ตน้ทุนการผลติ (บาท/ไร)่ 4,276 4,474   3,615    -15.46 -19.20

รายไดส้ทุธ ิ       (บาท/ไร)่ 768      1,571   2,672    247.89 70.07

2.แปลงนาด า 185            185                100% ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร)่ @MC=14% - 862 796       - -7.69

ราคารบัซือ้       (บาท/กก.) - 8.06 8.06     - -

รายไดเ้ฉลีย่      (บาท/ไร)่ - 6,948 6,413    - -7.69

ตน้ทุนการผลติ (บาท/ไร)่ - 5,209 4,591    - -11.86

รายไดส้ทุธ ิ       (บาท/ไร)่ - 1,739 1,822    - 4.78

3.แปลงตน้แบบ 12              12                  100% ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร)่ @MC=14% - 862 767     - -11.04

(leveling ,นาด า) ราคารบัซือ้       (บาท/กก.) - 8.06 8.06  - -

รายไดเ้ฉลีย่      (บาท/ไร)่ - 6,948 6,181  - -11.04

ตน้ทุนการผลติ (บาท/ไร)่ - 5,209 4,900  - -5.92

รายไดส้ทุธ ิ       (บาท/ไร)่ - 1,739 1,281  - -26.36

4.แปลงขา้วขาว 894            894                100% - - - - - -

รวมพืน้ทีโ่ครงการฯ (ไร)่ 4,466           4,466               100%

3,472           ตนั ทีค่วามชืน้ 14%

2,789           ตนั (80%)  ทีค่วามชืน้ 14%รวมผลผลติขายโรงสขีา้ว ซ.ีพ.ี 

ตวัชีว้ดั เดมิ เป้าหมาย เกดิจรงิ

รวมผลผลติขา้วเกดิจรงิท ัง้หมด

รุ่นนาปี’ 59



พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560 (14 แปลง)

ข้าว ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
216 ราย พื้นที่ 1,858  ไร่

มันส าปะหลัง  1 แปลง 50 ราย

ข้าว ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
270 ราย พื้นที่ 3,000 ไร่

ไม้ดอกไม้ประดับ 1 แปลง 30 ราย

ไม้ผล (มะม่วง) 2 แปลง 50 ราย

แพะ 1 แปลง 20 รายข้าว ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง
180 ราย พื้นที่ 1,635  ไร่

ข้าว ต.สามชุก อ.สามชุก
1,020 ราย พื้นที่ 44  ไร่

ข้าว ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง
217 ราย พื้นที่ 2,330  ไร่

ข้าว ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
182 ราย พื้นที่ 1,795  ไร่

อ้อย ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ
23 ราย พื้นที่ 1,518.66  ไร่

อ้อย ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
50 ราย พื้นที่ 1,940  ไร่

อ้อย ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
237 ราย พื้นที่ 5,438.14  ไร่

แปลงทั่วไป

แปลงใหญ่โรงงานน้ าตาลมิตรผล 
อ าเภอด่านช้าง

แปลงเตรียมความพร้อม



ที่ กิจกรรม/ชั้นตอน เป้าหมาย
ระยะเวลา 

(วัน)
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ

ปฏิทนิการด าเนินงาน

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 เตรียมการและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 20,000
- ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลงและข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
10 แปลง สนง.สหกรณ์จังหวัด

- การฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม 2 จุด 20,000 คก.โพธิ์พระยา
2 การพัฒนาการผลิต 6,532,835

- ก าจัดวัชพืชคลอง 3 ซ้าย – 1 ขวา กม.0+180-19+000 1 งาน 180,000 คก.โพธิ์พระยา
- ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอเกษตรกร 9 แห่ง 537,435 คก.โพธิ์พระยา
- ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 16 ซ้าย ม.-อ. 1 แห่ง 200,000 คก.ดอนเจดีย์
- ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 15 ซ้าย ม.-อ. 1 แห่ง 280,000 คก.ดอนเจดีย์
- ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 9 ซ้าย ม.-อ. 1 แห่ง 260,000 คก.ดอนเจดีย์
- ขุดลอกคลองโดยรถขุด ด าเนินการเอง คลองระบาย 5 ขวา 

สามชุก 1
1 สาย 4,100,000 คก.ดอนเจดีย์

- ลดต้นทุน โดยการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผลิตปัจจัยสนับสนุนการ
ผลิตข้าว

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว

1) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 10 ศูนย์ 18,000 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
2) จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องและผู้รับจ้าง

ท านาเพ่ือสร้างเครือข่าย
20คน/10ครั้ง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว

- เพ่ิมผลผลิต โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
1) จัดท าแปลงเรียนรู้ 150 ไร่ 150,000 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
2) จัดงานรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าว ระดับจังหวัด 200 คน 50,000 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว

แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการส าคัญของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่



แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการส าคัญของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ที่ กิจกรรม/ชั้นตอน เป้าหมาย
ระยะเวลา 

(วัน)
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ

ปฏิทนิการด าเนินงาน

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

- ลดต้นทุน โดยการส่งเสริการจัดตั้งกลุ่มผลิตปัจจัยสนับสนุนการ
ผลิตข้าว

สถานีพัฒนาที่ดิน

1) ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 19,880 ลิตร 257,400 สถานีพัฒนาที่ดิน
2) ไถกลบตอซัง 10 แปลง 100,000 สถานีพัฒนาที่ดิน

- เพ่ิมผลผลิต โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเกษตรจังหวัด
1) อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหาร
จัดการศัตรูข้าว (กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว)

200 ราย 200,000 ส านักงานเกษตรจังหวัด

2) การผลิตข้าวคุณภาพ (ชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพด)ี 1,200 ราย 480,000 ส านักงานเกษตรจังหวัด
3 พัฒนาด้านตลาด 68,000

- จัดประชุมเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการท าแผนธุรกิจ แผนการ
ตลาดและการจัดหาตลาดร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ เกษตรกร 
สหกรณ์และผู้ประกอบการ 10 แปลงๆ ละ 2 ครั้ง

10 แปลง 68,000 สนง.สหกรณ์จังหวัด

4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 119,200
- แนะน า ส่งเสริม การรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มท าเกษตรแบบแปลงใหญ่
10 แปลง 13,200 สนง.สหกรณ์จังหวัด

- การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
1) ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม (กลุ่มใหม่ 54 กลุ่ม) สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
2) จัดประชุมผู้น ากลุ่มนาแปลงใหญ่และประธานศูนย์ข้าว

ชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่าย-ระดับจังหวัด
40 คน 16,000 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว

- การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส านักงานเกษตรจังหวัด
1) จัดเวทีชุมชน (ยกเว้นเดิมบางนางบวช) 450 คน 90,000 ส านักงานเกษตรจังหวัด



ที่ กิจกรรม/ชั้นตอน เป้าหมาย
ระยะเวลา 

(วัน)
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ

ปฏิทนิการด าเนินงาน

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5 บริหารจัดการและติดตามประเมินผล 208,040
- อบรมบัญชีต้นทุน 208 ราย 62,400 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
- ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชีต้นทุน 208 ราย 8,320 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
- ติดตามการจัดท าบัญชีต้นทุน 208 ราย 8,320 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
- การบริหารจัดการโครงการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว

1) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 3 คน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
2) ค่าติดตามงาน นิเทศงาน และประเมินผล - ครั้ง 95,000 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
3) ค่าอ านวยการตามภารกิจ - ครั้ง 26,000 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
4) ประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี 20 คน 8,000 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว

รวมงบประมาณ 6,948,075

แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการส าคัญของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่



Zoning by Agri-Map







สถานการณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
พิจารณาจากพืน้ที่ปลกูพืชเศรษฐกิจส าคญัของจังหวัดที่สร้างมูลค้าผลิตภัณฑ์เกษตร อันดับ 1-4 ของจังหวัด

ชนิดพืช
พื้นที่ปลูกปัจจุบัน จ าแนกตามความเหมาะสมของดิน (ไร)่

S1 S2 S3
N 

(ร้อยละของทั้งหมด)

รวม (S1)+(S2)

+(S3)+(N)
S3 + N

(ร้อยละของทั้งหมด)

ข้าว 1,082,624 222,362 18,361 23,469
(1.74)

1,346,816 41,830
(3.11)

อ้อยโรงงาน 465,972 161,068 35,307 65,406
(8.99)

727,753 100,713
(13.84)

มันส าปะหลัง 142 16,426 8,551 3,600
(12.54)

28,719 12,151
(42.31)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 521 1,276 16,591 1,385
(7.00)

19,773 17,976
(90.91)



ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ
เพ่ิมเพ่ือน ในคิวอารโ์คด ด้านบน หรือท่ี

สถานีพฒันาท่ีดินสพุรรณบรีุ 
ศนูยร์าชการจงัหวดัสพุรรณบุรแีหง่ที ่2 บา้นโพธิเ์ขยีว  74 หมู ่4

ต.ทบัตเีหลก็ อ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ี72000 โทร.แฟกซ.์035-454081 

ที่เว็ปไซต์ http://r01.ldd.go.th/spb/

ชั้นความเหมาะสมของการปลูกพืช (Agri map สุพรรณบุร)ี
http://agri-map-online.moac.go.th/

http://r01.ldd.go.th/spb/
http://agri-map-online.moac.go.th/


แผนผลิตข้าวและการตลาดครบวงจร ปีการผลิต 2559/60
1. การก าหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2
 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว 539,745 ไร่ จากพื้นที่ท านา 1.46 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมปทุม จ านวน 55,466 ไร่ 

(10.28%)  ข้าวเจ้า จ านวน 484,279 ไร่ (89.72%)
2. ผลการปลูกข้าว
 เพาะปลูกแล้ว 731,228 ไร่ เกินเป้าหมาย 191,483 ไร่ (ข้อมูลจากโครงการชลประทานสุพรรณบุรี 7 กุมภาพันธ์ 2560)
 ส่วนราชการประชาสัมพันธ์เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว และแผนการจัดสรรน้ าต่อเนื่อง
 เกษตรกรตัดสินใจเพาะปลูกเนื่องจากมีแหล่งน้ าอื่นๆ
 คาดการณ์เก็บเกี่ยว กุมภาพันธ์ 68,949 ไร่  ผลผลิตจ านวน 58,606 ต้น มีนาคม 248,137 ไร่ ผลผลิตจ านวน 210,916 ต้น 

เมษายน 414,142 ไร่ ผลผลิตจ านวน 352,020 ต้น
 จงหวัดสุพรรณบุรีมีโรงสีข้าว จ านวน 96 แห่ง ท่าข้าว 52 แห่ง ผู้ส่งออก 13 ราย ผู้ขายส่ง 18 ราย สามารถรองรับผลผลิต

ข้าวที่จะออกสู่ตลาดได้ทั้งหมด
3. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60
 โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560

 พื้นที่ 15,305 ไร่ เกษตรกร 3,263 ราย



มาตรฐานสินค้าเกษตร
(พืช 2,449 แปลง  ปศุสัตว์ 375 ฟาร์ม  ประมง 283 แปลง)

ปศุสัตว์ GAP

สุกร 50 ฟาร์ม

โคเนื้อ 2 ฟาร์ม

ไก่ไข่ 3 ฟาร์ม

ไก่เน้ือ 304 ฟาร์ม

ไก่พันธุ์ 1 ฟาร์ม

เป็ดไข่ 1 ฟาร์ม

เป็ดพันธุ์ 2 ฟาร์ม

แพะเนื้อ 10 ฟาร์ม

นกกระทา 1 ฟาร์ม

(GAP) (Safety Lavel)
กุ้งขาว                        195 ฟาร์ม กุ้งก้ามกราม                    75 ฟาร์ม

ปลาดุกบิ๊กอุย                    4 ฟาร์ม

ตะพาบน้ าไต้หวัน                1 ฟาร์ม

ปลาเบญจพรรณ ปลาช่อน     8 ฟาร์ม
ปลาสวาย ปลานิล ปลาสวาย
ปลากยี่สก ปลาตะเพียน ฯลฯ

รวม                          195 ฟาร์ม รวม                            88 ฟาร์ม

พืช GAP

พืชผัก/ไม้ผล 553 แปลง

ข้าว 1,896 แปลง

เกษตรอินทรีย์

ระยะปรับเปลี่ยน 7 แปลง

แปลงใหม่ 1 แปลง

ต่ออายุ 18 แปลง



ธนาคารสินค้าเกษตร

ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร
- ด าเนินการที่สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จ ากัด
- จัดประชุมวิเคราะห์ความพร้อม/ก าหนดระเบียบ/

แนวทางการด าเนินงาน จ านวน 20 ราย
- จัดโครงการสัมมนาการด าเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร 

สมาชิกจ านวน 20 ราย
- จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม จ านวน 30 ราย

ธนาคารโคกระบือ
- เกษตรกรร่วมโครงการ 31 ราย กรมฯ จัดสรร 27 ตัว

รับบริจาค 4 ตัว

ธนาคารปุ๋ย
ด าเนินการ ณ สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
- ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 20 ตัน 
- ผลิตน้ าหมักชีวภาพ สูตร พด 2 พด 6 และสารสกัด  
สมุนไพร พด7 รวม 10,000 ลิตร


