
โครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

(แมลงเศรษฐกิจ : ผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง จิ้งหรีด) 

1. หลักการและเหตุผล 

ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการดําเนินงานซึ่งเนนการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอย 
ในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต โดยเนนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต นําไปสูการ
จัดการสินคาเกษตรสูสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน สรางเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรไดอยางมั่นคงในอนาคต 
ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเปนเจาของพ้ืนที่และรวมกันดําเนินการบริหารจัดการการผลิต ทั้งนี้   
การกําหนดพื้นที่เปาหมายของเกษตรแปลงใหญ ดําเนินการในพ้ืนที่ตางๆ เชน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่ปฏิรูป
ที่ดิน พ้ืนที่ในเขตสหกรณนิคม และพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญจะรวมกันกําหนดเปาหมาย
การผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน
แบบประชารัฐ การปรับระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ จะกอใหเกิดความรวมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือ
องคกรเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการดําเนินกิจกรรมที่ใกลเคยีงกันหรือติดตอกันเปนแปลงใหญทําใหเกิดขนาดเศรษฐกิจ
ที่ใหญข้ึน (Economy of Scale)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร และเพ่ิมรายไดของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร จัดทําโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ที่มีการบริหารจัดการรวมกัน ใหเกษตรกรเปน
ศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิตเพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี 
ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เชน เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดตนทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนการจัดการดานการตลาด ชวยพัฒนาเกษตรกรใหมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ สูการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามความตองการตลาด 
ดวยการบูรณาการทุกภาคสวน โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เปนการเพ่ิมอํานาจ
การตอรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซอุปทาน  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมทําการผลิตสินคาเกษตร ดานแมลงเศรษฐกิจ มีการ
บริหารจัดการรวมกัน เพ่ือใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน 

2.2 เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมข้ึน รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

3.1 เปาหมายการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
3.1.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต แปลงใหญสินคาผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จํานวน 45 แปลง 

ประกอบดวย 
 
 

แบบฟอรมที่ 1 
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1) แปลงใหญป 2560 จํานวน 22 แปลง 
2) แปลงใหญป 2561 จํานวน 10 แปลง 
3) แปลงใหญป 2562 จํานวน 13 แปลง 

3.1.2 สงเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
โดยแตละประเภท มีความหมาย ดังนี ้

แปลงใหญ ป 2560 หมายถึง แปลงใหญท่ีเริ่มดําเนินการในป 2560 โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด และไดแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบกอนวันที่ 
22 สิงหาคม 2560 

แปลงใหญ ป 2561 หมายถึง 
- แปลงใหญที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด

ในป 2560 แตไดแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ หลังวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
- แปลงใหญท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไข

ปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) และมีขอมูลในระบบ bigfarm60.doae.go.th 
ณ วันที่ 3 กันยายน 2561  

แปลงใหญ  ป 2562 หมายถึง แปลงท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดสํารวจวามีศักยภาพในการ
ดําเนินการแบบแปลงใหญ และพรอมโดยจะเริ่มดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการในรูปแบบ
แปลงใหญ  ในปงบประมาณ 2562 (รับรองไดภายใน 31 ธันวาคม 2561)  

เงื่อนไขในการเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีดังนี ้
1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุม เขารวมดําเนินการ โดยเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน 

แปลงไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืนเดียว แตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคียงกัน  
2) ขนาดพ้ืนที่และจํานวนเกษตรกร ประเภทสินคาผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 

300 ไร และเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 
   - ผึ้งพันธุ/ผึ้งโพรง 1 รัง  เทากับ 0.6 หนวย 
   - จิ้งหรีด 1 บอ    เทากับ 0.6 หนวย 

3.2 สถานที่ดําเนินการ 27 จังหวัด และรายละเอียดชนิดสินคา  

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

4.1 การบรหิารจัดการแปลงใหญ 

4.1.1 การวิเคราะหจัดทําแผนและการจัดเก็บขอมูล 
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังนี ้
4.1.1.1 การประชาสัมพันธ ชี้แจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและ

วิธีการดําเนินงานของโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
4.1.1.2 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห เพื่อ

ทบทวนและปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการ
วิเคราะห เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
การตลาด และการบริหารจัดการ 

4 .1 .1 .3 การจัดเก็บข อมู ล โดยจัดทํ าทะเบี ยนสมาชิ กและบันทึ กขอมู ลระบบ 
bigfarm60.doae.go.th 

 



- 3 - 

1) แปลงใหญ ป 2560 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก 
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  
- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
- ปรับปรุงขอมูลในระบบ   

2) แปลงใหญ ป 2561 รวมกับทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก   
- ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  
- ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปท่ีผานมา  

ในประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
- ปรับปรุงขอมูลในระบบ   

3) แปลงใหญป 2562 
- จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิกที่สมัครใจเขารวม

โครงการใหครบถวนตามเงื่อนไขในการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 
- เปดแปลงและบันทึกขอมูลสมาชิกในระบบใหครบถวน เมื่อผานการรับรองจาก

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
COO) แลว 

หมายเหตุ  
1) การจัดทําขอมูลพื้นฐานของสมาชิก ใหใชขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ขอมูลการผลิต

การตลาดของเกษตรกร และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ผานกระบวนการจัดเวทีวิเคราะหและวางแผนรวมกันของ
สมาชิก โดยใชเครื่องมือ Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะหและวางแผนการผลิต 
ผลิตรายบุคคล  และแผนบริหารจัดการกลุม ในการลดตนทุน และยกระดับรายได และนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน
ตามแบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ เพ่ือบันทึกไวในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
ใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการตอไป  

2) การบันทึกขอมูล : บันทึกขอมูลในระบบออนไลน bigfarm60.doae.go.th 
3) การรายงานผลการรับรองและขึ้นทะเบียนเปนแปลงใหญ ตลอดจนการแกไขปรับปรุงขอมูล

ในฐานขอมูลโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ใหผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดดําเนินการผานระบบ
http://bigfarm60.doae.go.th เทานั้น ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจะยึดขอมูลในระบบเปนหลักฐานในการ
ดําเนินงานโครงการ 

4) แปลงใหญที่มีระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน หรือสลับการใชพ้ืนที่ในการปลูก
พืชตามฤดูกาล เชน แปลงใหญขาว ท่ีมีการปลูกพืชหลังนา ใหทําการปรับปรุงขอมูลในระบบ ตั้งแตการแกไขชื่อ
แปลงโดยเพ่ิมเติมชื่อสินคาที่ปลูก เชน แปลงใหญขาว /ถั่วลิสง  และปรับปรงุขอมูลในแผนการผลิตรายบุคคลดวย 

5) ปรับปรุงการตั้งชื่อแปลง ใหเปนแบบแผนเดียวกันเพ่ือใหสะดวกตอการจัดหมวดหมู รายงาน 
และสืบคนขอมูล ดังนี้  “ แปลงใหญ .....(ชื่อสินคา) .... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............”    

4.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดําเนินการแบบบูรณาการท่ีสําคัญ คือ 
 ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และสอดคลองกับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 
 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
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4.1.2.1 แปลงใหญ ป 2560 แปลงปที่ 3 (22 แปลง) 
1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงจัดทําแผนธุรกิจและปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน   

แปลงใหญดวยการจัดเวทีเพ่ือทบทวนและปรับปรุงเปาหมายการพัฒนาของกลุมอยางตอเนื่อง และนําขอมูลมา
บันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.th โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และ
การบริหารจัดการ มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้  

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 20 แปลงๆ ละ 3,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 2 แปลงๆ ละ 4,000 บาท  

2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) 
การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด 

เปนการสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับ 
ที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งในการจัดเวทีการถายทอด
ความรู อาจบูรณาการกับกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร รวมทั้งกิจกรรมที่ไดรับ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (หนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวงอ่ืนๆ และ
ภาคเอกชน) ท้ังนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทําหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับกลุมให
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเชื่อตางๆ ได มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 20 แปลงๆ ละ 16,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 2 แปลงๆ ละ 24,000 บาท  

3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร  
สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เปนการสนับสนุน

วัสดุ เพ่ือประกอบการใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชน การแปรรูป การเพ่ิมมูลคา 
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน มีคาใชจายในการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 20 แปลงๆ ละ 65,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) 2 แปลงๆ ละ 75,000 บาท  

4.1.2.2 แปลงใหญ ป 2561 แปลงปที่ 2 (10 แปลง)  
ดําเนินการในแนวทางเดียวกันกับแปลงป 2560 โดยกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุน

ประกอบดวย  
1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 10 แปลงๆ ละ 3,000 บาท  
2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด)  

มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
 แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 10 แปลงๆ ละ 16,000 บาท  
3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
 แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 10 แปลงๆ ละ 65,000 บาท  
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4.1.2.3 แปลงใหญ ป 2562 แปลงปที่ 1 (13 แปลง) 
1) การเตรียมการ 

(1) รับรองแปลงผาน COO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2561) 
(2) จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหาร

จัดการรูปแบบแปลงใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญมาบันทึกในระบบ 
bigfarm60.doae.go.th มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 13 แปลงๆ ละ 5,000 บาท  
2) การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร (เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร

จัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) 
(1) ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
(2) การสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และ

รวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร 
(3) สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด 

มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 13 แปลงๆ ละ 24,000 บาท  

3) สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู  
    จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเปนการทดสอบหรือสาธิต

เทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีที่ตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความ
เห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพ้ืนที่  มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 13 แปลงๆ ละ 160,000 บาท  
4.2 การบริหารจัดการโครงการ 

4.2.6 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ติดตาม ประเมินผลโครงการ โดยกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 
4.2.7 พัฒนาดานระบบฐานขอมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ 

4.2.7.1 สวนภูมิภาค ดําเนินการจัดเก็บขอมูลสมาชิกแปลงใหญ และบันทึกขอมูลให
เปนปจจุบัน และติดตามผลการดําเนินงานแปลงใหญ เพ่ือบันทึกผลใหเปนปจจุบัน 

4.2.7.2 สวนกลาง สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร รวมกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาโปรแกรมการบันทึกขอมูลสมาชิกแปลงใหญ ประมวลผลและรายงาน 
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5. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2561 ป 2562 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 
62

 
พ.

ค.
 6

2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. การบริหารจัดการแปลงใหญ             

   1.1 แปลงใหญ ป 2560 แปลงปที่ 3 (22 แปลง)             
        1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล             
        2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุม 
การเช่ือมโยงการตลาด 

            

        3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร             
   1.2 แปลงใหญ ป 2561 แปลงปที่ 2 (10 แปลง)             
        1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล             
        2) การถายทอดความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุม 
การเช่ือมโยงการตลาด 

            

        3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร             
   1.3 แปลงใหญ ป 2562 แปลงปที่ 1 (13 แปลง)             
         1. การเตรียมการ และการวิเคราะหจัดทําแผนและจัดเก็บขอมูล             
        2 . การถ ายทอดความรู ให เกษตรกรเน นพัฒนาการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด 

            

        3. สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู             
2. การบริหารจัดการโครงการ             

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

  ผลผลิต (output) 
พ้ืนที่การเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมนอยกวา 45 แปลง 
ผลลัพธ (outcome) 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญมีการรวมกลุมผลิตสินคาเกษตรตามแนวทางระบบสงเสริม 
การเกษตรแปลงใหญโดยมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานที่เนนการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต  
มีตลาดรองรับ ภายใตการบริหารจัดการท่ีดี สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันสินคาเกษตรและสรางความ 
เขมแข็งใหเกษตรกร 
 ตัวชี้วัด  
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พื้นท่ีการเกษตรไดรับการพัฒนาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ    

ไมนอยกวา 45 แปลง 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
  แปลงใหญรอยละ 60 มีการลดตนทุนการผลิตและผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น 
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7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
 1. นายนริศร  คงสมบุญ 
     ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ 

โทรศพัท : 0 2940 6102 
E-mail : narit08@hotmail.co.th 

  2. นางสาวภัทราพร  ตันโสดเจริญ 
     ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

 เบอรโทรศัพท : 0 2561 6102  

E-mail : tantawan211@hotmail.com 
 
   

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายได 
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ตัวอยางปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร  

 

 - แปลงใหญผึ้งพันธุ เชน กระปองพนควัน เหล็กงัดรัง หมวกกันผึ้งตอย แผนรังเทียม น้ําตาลทราย เกสร 

นางพญาสายพันธุดี พันธุผึ้ง กลองเลี้ยง กลองแยกขยาย ขาตั้งรัง ถังสแตนเลส มีดสแตนเลส ที่กรองน้ําผึ้งสแตนเลส  

ถาดสแตนเลส ภาชนะบรรจุ ฉลาก/สติ๊กเกอร ผากรอง เปนตน 

 - แปลงใหญผึ้งโพรง เชน กระปองพนควัน เหล็กงัดรัง หมวกกันผึ้งตอย กลองเลี้ยง ขาตั้งรัง ถังสแตนเลส 

มีดสแตนเลส ที่กรองน้ําผึ้งสแตนเลส ภาชนะบรรจุ ฉลาก/สติ๊กเกอร ผากรอง เปนตน 

 - แปลงใหญชันโรง เชน กลองเลี้ยง ขาตั้งรัง เหล็กงัดรัง พันธุชันโรง ถังสแตนเลส มีดสแตนเลส ที่กรอง

น้ําผึ้งสแตนเลส ภาชนะบรรจุ ฉลาก/สติ๊กเกอร ผากรอง เปนตน 

 - แปลงใหญ จ้ิงหรีด เชน อาหารสําหรับเลี้ยงจิ้งหรีด กลองจิ้งหรีด แผงไข ที่ใหอาหารและน้ําจิ้งหรีด 

กะละมังอลูมิเนียม หมอ ถังน้ํา มุงตาขาย สแลน เปนตน 


