
โครงการยกระดับแปลงใหญโครงการยกระดับแปลงใหญโครงการยกระดับแปลงใหญ
ดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาดดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาดดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาด       จังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรี       ปงบประมาณ 2564ปงบประมาณ 2564ปงบประมาณ 2564

จํานวน 36 แปลงจํานวน 36 แปลงจํานวน 36 แปลง          งบประมาณ 100,660,066.00 บาทงบประมาณ 100,660,066.00 บาทงบประมาณ 100,660,066.00 บาท    

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี www.saraburi.doae.go.th
/

Email : saraburi@doae.go.th โทร. 036-230-690 / โทรสาร. 036-211-443 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

งบประมาณท่ีไดรับ

เบิกจาย (บาท)

งบประมาณเหลือจาย (บาท)

36,416,552.50

69,257.50

36,485,310.00

แปลงใหญขาวแปลงใหญขาว  

จํานวน 14 แปลงจํานวน 14 แปลง

แปลงใหญพืชไร/พืชผักแปลงใหญพืชไร/พืชผัก  

  จํานวน 20 แปลงจํานวน 20 แปลง

แปลงใหญประมงแปลงใหญประมง

(ปลาดุก)(ปลาดุก)    11    แปลงแปลง

แปลงใหญปศุสัตวแปลงใหญปศุสัตว

                (แพะ)(แพะ)    11    แปลงแปลง

58,632,755.72

102,000.28

58,734,756.00

3,000,000.00

0

3,000,000.00 

2,440,000.00

0

2,440,000.00

ครุภัณฑ
รถแทรคเตอร พรอมอุปกรณ

โดรนเพื่อการเกษตร

รถเก่ียวขาว 

รถแทรคเตอร  โดรน

รถบรรทุก รถกระบะหองเย็น 

 อาคารอเนกประสงค

อาคารแปรรูปผลผลิต

    อาคารแปรรูปสัตวนํ้า

    รถขุดไฮโดรลิกส   

    อุปกรณจับปลา 

รถแทรคเตอร พรอมอุปกรณ

เครื่องผสมอาหาร

ผลผลิต

ผลลัพธ

ลดตนทุน (บาท)

รายได (บาท)

กองทุน (บาท)

ลดตนทุน        359   บาท/ไร

ผลผลิตเพ่ิม    165    กก./ไร 

รายได              796   บาท/ไร 

กองทุน 14 แปลง  1,485,000 บาท 

แปลงใหญขาว

เกษตรกร

พ้ืนท่ี

14

753

19,181

แปลง

ราย

ไร

มีการใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม

เพ่ือลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิตสินคาเกษตร

มัน
สําปะหลัง

ขาวโพด

เลี้ยงสัตว ออย เผือก
พืช
ผัก

จํานวนแปลง 

เกษตรกร 

พื้นที ่

3

187

6,175

13

649

18,837.75

2

117

4,282

1

192

4,103.25

1

50

157

มีการใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม เพ่ือลดตนทุน 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคาเกษตร

แปลงใหญปลาดุก

เกษตรกร

พ้ืนท่ี

1

45

105.47

แปลง

ราย

ไร

มีการใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม

เพ่ือลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิตสินคาเกษตร

แปลงใหญแพะ

เกษตรกร

พ้ืนท่ี

1

30

439

แปลง

ราย

ไร

มีการใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม

เพ่ือลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิตสินคาเกษตร

มัน
สําปะหลัง

ขาวโพด

เลี้ยงสัตว ออย เผือก
พืช
ผัก

ลดตนทุน

ผลผลิตเพิ่ม

รายได

กองทุน

1,213

1,066

2,558

280,000

559.54

155.85

935.08

2,640,000

1,146

1,005

9,045

350,000

9,850

250

1,250

200,000

1,015

120

 

60,000

 รวมกองทุน 20 แปลง  3,530,000 บาท 

ลดตนทุน        500   บาท/ชม.

ผลผลิตเพ่ิม    250    กก. 

รายได              6,250   บาท  

ลดตนทุน   150   บาท/หนวย

http://www.saraburi.doae.go.th/
http://www.saraburi.doae.go.th/


แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)

1 6021 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลท่าคล้อ อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,985,488.00

2 6823 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลสองคอน แก่งคอย สองคอน กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,399,000.00

3 6023 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตําบลหินซ้อน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แก่งคอย หินซ้อน กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,999,542.00

4 633 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ พุแค กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,964,900.00

5 6045 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หมู่ 7 ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ พุแค กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,871,000.00

6 6046 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,859,515.00

7 742 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลซับสนุน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,999,450.00

8 6226 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ปี 61 ตําบลซับสนุ่น มวกเหล็ก ซับสนุ่น กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,999,500.00

9 743 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก มวกเหล็ก กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,999,100.00

10 740 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ลําพญากลาง กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,902,845.00

11 739 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ลําสมพุง กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,981,300.00

12 741 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลหนองย่างเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 3,000,000.00

13 5540 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตําบลวังม่วง วังม่วง วังม่วง กรมฯ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,983,000.00

14 736 แปลงใหญ่เผือกหอมตําบลหรเทพ อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี บ้านหมอ หรเทพ กรมฯ เผือกหอม 3,000,000.00

15 11583 แปลงใหญ่พืชผักตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เขาดินพัฒนา กรมฯ พืชผัก 3,000,000.00

16 610 แปลงใหญ่มันสําปะหลังตําบลหินซ้อน แก่งคอย หินซ้อน กรมฯ มันสําปะหลัง 2,963,216.00

17 9207 แปลงใหญ่มันสําปะหลังตําบลลําพญากลาง มวกเหล็ก ลําพญากลาง กรมฯ มันสําปะหลัง 3,000,000.00

18 1039 แปลงใหญ่มันสําปะหลังตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วังม่วง วังม่วง กรมฯ มันสําปะหลัง 2,976,100.00

19 1896 แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มวกเหล็ก ลําพญากลาง กรมฯ อ้อยโรงงาน 2,966,400.00

20 6939 กลุ่มอ้อยโรงงานตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วังม่วง วังม่วง กรมฯ อ้อยโรงงาน 2,884,400.00

58,734,756.00

ประจําปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณ 100,660,066.00 บาท)

ท่ี

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จังหวัดสระบุรี 36 แปลง

รวม แปลงใหญ่กรมส่งเสริมการเกษตร 20 แปลง

ผลผลิตประเภทแปลงตําบลอําเภอชื่อแปลงใหญ่รหัสแปลง



แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)

ประจําปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณ 100,660,066.00 บาท)

ท่ี

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จังหวัดสระบุรี 36 แปลง

ผลผลิตประเภทแปลงตําบลอําเภอชื่อแปลงใหญ่รหัสแปลง

21 6824 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนตําบลห้วยแห้ง แก่งคอย ห้วยแห้ง ข้าว ข้าว 2,890,300.00

22 6938 กลุ่มทํานาแปลงใหญ่ข้าวบ้านเขาแย้ ตําบลห้วยแห้ง แก่งคอย ห้วยแห้ง ข้าว ข้าว 2,888,300.00

23 1892 แปลงใหญ่ข้าวตําบลผ้ึงรวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ผ้ึงรวง ข้าว ข้าว 2,731,100.00

24 5532 แปลงใหญ่ข้าวตําบลดงตะงาว (กลุ่มโคกโพธ์ิสามัคคี) ดอนพุด ดงตะงาว ข้าว ข้าว 1,878,250.00

25 8684 นาแปลงใหญ่ชาวดงเข้มแข็งตําบลดงตะงาว ดอนพุด ดงตะงาว ข้าว ข้าว 2,909,660.00

26 5531 แปลงใหญ่ข้าวตําบลดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด ข้าว ข้าว 3,000,000.00

27 5534 แปลงใหญ่ข้าวตําบลเจริญธรรม วิหารแดง เจริญธรรม ข้าว ข้าว 1,400,000.00

28 7346 แปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรทํานาวิหารแดง วิหารแดง วิหารแดง ข้าว ข้าว 1,545,760.00

29 6479 กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ช้างไทยงาม ตําบลท่าช้าง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เสาไห้ ท่าช้าง ข้าว ข้าว 2,348,650.00

30 6216 แปลงใหญ่ข้าวตําบลหนองแขม อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หนองแค หนองแขม ข้าว ข้าว 2,984,200.00

31 6058 สหกรณ์การเกษตรหนองแค จํากัด หนองแค หนองแค ข้าว ข้าว 2,938,700.00

32 6017 กลุ่มนาแปลงใหญ่ตําบลหนองจรเข้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หนองแค หนองจรเข้ ข้าว ข้าว 2,995,290.00

33 596 แปลงใหญ่ข้าวตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี หนองแซง โคกสะอาด ข้าว ข้าว 2,990,000.00

34 5533 แปลงใหญ่ข้าวตําบลหนองโดน หนองโดน หนองโดน ข้าว ข้าว 2,985,100.00

36,485,310.00

35 7344 กลุ่มผู้เล้ียงปลาดุกแปลงใหญ่อําเภอวังม่วง วังม่วง วังม่วง ประมง ปลาดุก 3,000,000.00

3,000,000.00

36 5541 แปลงใหญ่แพะตําบลลําสมพุง มวกเหล็ก ลําสมพุง ปศุสัตว์ แพะ 2,440,000.00

2,440,000.00

รวม 100,660,066.00

รวม แปลงใหญ่กรมการข้าว 14 แปลง

รวม แปลงใหญ่ประมง 1 แปลง

รวม แปลงใหญ่ปศุสัตว์ 1 แปลง


