เมนูขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 9 ประการ กระทรวงเกษตรฯเกี่ยวของ
3 ประการ คือ
ขอ 2 คนไทยไมทิ้งกัน (เกษตรกรผูมีรายไดนอย ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ)
จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 1,002.9034 ลานบาท
ขอ 3 ชุมชนอยูดีมีสุข (พัฒนาอาชีพและรายไดเกษตรกร) จํานวน 17 โครงการ
วงเงิน 23,043.7277 ลานบาท
ขอ 6 รูกลไกการบริหารราชการ (ใหความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการ /
งบประมาณ / สรางการรับรูและมีสวนรวมของประชาชนทุกขั้นตอน)
จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 8,291.0540 ลานบาท
จากโครงการ 23 โครงการ กระทรวงเกษตรฯไดจัดทําเมนูอาชีพ แยกเปน เมนูพัฒนา
อาชีพรายบุคคล และเมนูพัฒนาชุมชน/กลุม เพื่อทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยมยั่งยืน
ระดับตําบล 7,663 ทีม ใชเปนเมนูสนับสนุนตามความตองการของเกษตรกร/ประชาชน/ชุมชน/
หมูบาน

เมนูพฒ
ั นาอาชีพ
เพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ

เมนู 1 พัฒนาทักษะอาชีพ
เปาหมาย เกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ที่ผานการวิเคราะหอาชีพมีความตองการพัฒนาตนเอง 494,960 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ เงินคาตอบแทนชวงที่รับการอบรม

- อบรมหลักสูตรการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนยเครือขายปราชญชาวบานและศูนยเครือขายอื่น ๆ 4 วัน 3 คืน ทั่วประเทศ 150,000 ราย
- อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุขาว ใหแกเกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน 2,830 ราย 45 จังหวัด
- อบรมหลักสูตรการผลิตขาวคุณภาพดี ใหแกเกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน 5,970 ราย 45 จังหวัด
- อบรมหลักสูตรการแปรรูปขาวและผลิตภัณฑ เชน ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากขาวใหแกเกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน 1,805 ราย
- อบรมใหความรูด านประมง และสนับสนุนปจจัยการผลิต (พันธุปลาดุกและปลาหมอ 1,000 ตัว/ราย พันธุกบ 700 ตัว/ราย อาหารสัตว 1 กระสอบ วัสดุทําบอ 800 บาท กระชังบก
750 บาท) ใหแกเกษตรกร 75,000 ราย ทั่วประเทศ
- อบรมอาชีพดานปศุสัตวแกเกษตรกรเครือขายการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานปศุสัตว 882 รุนๆ ละ 10 คน ระยะเวลา 3 วัน 8,820 ราย
- อบรมเพิ่มทักษะการดูแลรักษาและซอมเครื่องเตรียมดิน ใหแกเกษตรกร 400 ราย จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี และจันทบุรี
- อบรมตามหลักสูตรที่เกษตรกรแจงความประสงค จํานวน 91 หลักสูตร 720 รุนๆ ละ 30 ราย รวม 21,600 ราย
- อบรมหลักสูตรสหกรณสอนอาชีพเพิ่มรายไดลดรายจายในครัวเรือน ใหแกเกษตรกร 34,650 ราย 77 จังหวัดๆ ละ 9 รุน ๆ ละ 50 ราย
- อบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพหัตถกรรมพื้นบาน (งานเครื่องเรือนหวาย งานผาบาติก งานบรรจุภณ
ั ฑ งานศิลปะประดิษฐ งานชางวาดภาพสีน้ํามัน) ใหแกสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนและ
ผูสนใจ 500 ราย 5 รุนๆละ 60 ราย
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหมในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ใหแกเกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน 250 ราย 4 รุน ๆ ละ 65 ราย
- อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Learning by Doing การเพิ่มทักษะอาชีพการเกษตร ใหแกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,800 ราย
- อบรมการปลูกหมอนผลสด ระยะเวลา 3 วัน ใหแกเกษตรกร 2,100 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ 3,290 บาทตอราย
- อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอนไหม ระยะเวลา 3 วัน ใหแกเกษตรกร 2,100 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ 18,000 บาทตอกลุม
- อบรมการปลูกหมอนเพื่อเลีย้ งไหม ระยะเวลา 2 วัน ใหแกเกษตรกร 2,940 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ 3,910 บาทตอราย
- อบรมการเลีย้ งไหมเนนหนัก ระยะเวลา 11 วัน ใหแกเกษตรกร 840 ราย
- อบรมเทคโนโลยีดา นการพัฒนาที่ดิน ใหแกเกษตรกร 9,600 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ 5,448 บาทตอราย
- อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ใหแกเกษตรกร 172,955 ราย

เมนู 2 จางงานสรางรายได

เปาหมาย จางแรงงานเกษตรกรในพื้นที่เขาดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน 496,373 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ คาจางแรงงาน

เมนูพฒ
ั นาอาชีพรายบุคคล
ดานการผลิต
เมนู 1 เกษตรกรชาวสวนยาง
เปาหมาย เกษตรกรทํากิจกรรมการเกษตรอื่นทดแทนการทําสวนยาง จํานวน 3 แสนไร เกษตรกร 30,000 ราย ๆ ละไมเกิน 10 ไร
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ชดเชยการทําสวนยางพารา ไรละ 10,000 บาท
- ไดรับการอบรมเพื่อจัดทําแผนการผลิต/การประกอบอาชีพใหม
เมนู 2 พัฒนาอาชีพเกษตร
เปาหมาย - พื้นที่ 77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ๆ ละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร (ศาสตรพระราชา การบริหารการผลิตใหเหมาะสม Zoning ทําบัญชีครัวเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรรุนใหม Smart
Farmer) 1.82 ลานราย
- อบรมหลักสูตรการประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ ตอยอดจากหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 50 ราย/ชุมชน (แผนการผลิต ทําบัญชีธุรกิจ บริหารจัดการกลุม การใชบรรจุ
ภัณฑ มาตรฐานสินคา การจัดการตลาด ตลาดออนไลน)
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูในการพัฒนาการเกษตร เชน ศาสตรพระราชา การบริหารการผลิตใหเหมาะสม Zoning ทําบัญชีครัวเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรรุนใหม
- ความรูในการประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ เชน แผนการผลิต ทําบัญชีธุรกิจ บริหารจัดการกลุม การใชบรรจุภณ
ั ฑ มาตรฐานสินคา การจัดการตลาด ตลาดออนไลน
- พัฒนากลุมผูประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ ใหแก 9,101 ชุมชน ๆ ละไมเกิน 300,000 บาท
เมนู 3 เกษตรกรใน คทช.
เปาหมาย อบรมการจัดทําบัญชีตน ทุนประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพ ใหแกเกษตรกร (คทช.) 12,910 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - สนับสนุนการกอสราง/พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดหาอุปกรณในพื้นที่จดั ที่ดนิ 10 แหง เชน 1)สรางอาคาร 8 แหง 2)ปรับปรุงอาคารรับซื้อผลผลิต 3) หองเย็น 4)
อุปกรณตกแตงทําความสะอาด 5) ตอเติมโกดัง 6) กอสรางโรงเรือนแปรรูป
- ความรูในการทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
- ความรูในการพัฒนาอาชีพเกษตร
เมนู 4 หมอนไหม
เปาหมาย อบรมการปลูกหมอนเลีย้ งไหมในเขตภาคเหนือ 800 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในเขตภาคเหนือ ระยะเวลา 11 วัน
- สนับสนุนการขยายแปลงหมอนและทําระบบน้ํา 4 ศูนย สรางแปลงหมอน 2,400 ไร สนับสนุนโรงเรือน 800 โรง
เมนู 5 ผูประกอบการ
เปาหมาย อบรมหลักสูตรการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม ใหแกเกษตรกร 7,700 ราย ผูประกอบการเกษตรรุนใหม 770 ราย ผูประกอบการเกษตรรุนใหมสูสากล 77 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูในการใหเกษตรกรเปนผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาเปนผูประกอบการ และพัฒนาสูเกษตกรรุนใหมสสู ากล

เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล
ดานปศุสัตว
เมนู 1 ผสมเทียมโคและแพะ
เปาหมาย อบรมอาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ใหแกเกษตรกร จํานวน 4,100 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูดานการผสมเทียมโคเนือ้ และแพะ
- ไดรับเงินคาตอบแทนชวงที่รับการอบรม
- อาสาปศุสัตวจะไดรับคาตอบแทนเมื่อปฏิบตั ิงานผสมเทียม
เมนู 2 เฝาระวังโรคระบาดสัตว
เปาหมาย อบรมอาสาปศุสัตวในการปองกันและเฝาระวังโรคระบาดสัตวทุกชนิดในหมูบาน ใหแกเกษตรกร จํานวน 50,226 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูในการปองกันและเฝาระวังโรคระบาดสัตว
- ไดรับเงินคาตอบแทนชวงที่รับการอบรม
- อาสาปศุสัตวจะไดรับคาตอบแทนเมื่อปฏิบตั ิงานปองกันและเฝาระวัง
เมนู 3 อาชีพปศุสัตว
เปาหมาย อบรมอาชีพ 1) การเลีย้ งสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) 2) การเลี้ยงไขไก โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อปรับปรุงโรงเรือน และอาหารไกไขระยะแรก 3) ปลูกพืชอาหารสัตวเพื่อ
การจําหนาย โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตการปลูกหมอนและมันสําปะหลัง ใหแกเกษตรกร จํานวน 25,000 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูการเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) การเลีย้ งไขไก และปลูกพืชอาหารสัตวเพื่อการจําหนาย
- ไดรับวัสดุอปุ กรณเพื่อปรับปรุงโรงเรือน และอาหารไกไขระยะแรก
- ไดรับปจจัยการผลิตการปลูกหมอนและมันสําปะหลัง
เมนู 4 ผลิตชีวภัณฑ
เปาหมาย อบรมทักษะการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ใหกับกลุมเกษตรกร ศพก. 2,500 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช
- ไดรับเงินคาตอบแทนชวงที่รับการอบรม
เมนู 5 เลีย้ งโคเนื้อ
เปาหมาย สงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใหแกเกษตรกร 5,000 ราย แมโคเนื้อ 25,000 ตัว
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูการเลี้ยงโคเนื้อ
- สนับสนุนโคเนื้อ 25,000 ตัว
- อุดหนุนเงินทุนเพื่อการกอสรางโรงเรือน ระบบน้ํา การปลูกพืชอาหารสัตว รายละ 50,000 บาท

เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล

ดานประมง
เมนู 1 คุณภาพสินคาประมง
เปาหมาย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง ใหแกเกษตรกร จํานวน 30 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูดานระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมงจากการทําการประมง
- ไดรบั เงินคาตอบแทนชวงที่รับการอบรม
เมนู 2 สารตกคางในสัตวน้ํา
เปาหมาย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะหสารตกคางในสัตวน้ําและผลิตภัณฑสตั วน้ํา 30 ราย
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ - ความรูในการตรวจวิเคราะหสารตกคางในสัตวน้ําและผลิตภัณฑสตั วน้ํา
- ไดรบั เงินคาตอบแทนชวงที่รับการอบรม

เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม
ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เมนู 1 สรางฝายชะลอน้ํา (ใชแรงงานจิตอาสาในชุมชน)
เปาหมาย - สรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่ภายใตเขตพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพ/นอกเขตปาไม 2,799 แหง
- สรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แหง
สิ่งที่ไดรับ - คาตอบแทนแรงงานทองถิ่นดําเนินงาน แหงละ 330,000 บาท
- มีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
- เกษตรกรและชุมชนมีความรูและความเขาใจในการสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราว
เมนู 2 กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.
เปาหมาย กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลบ. 8 แหงๆ ละ 10 ถัง
สิ่งที่ไดรับ - ใชแรงงานในทองถิ่นของสํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทําหนาที่ออกแบบกอสราง ฝกอบรมการกอสรางชวยควบคุมใหคําปรึกษาการกอสรางใหเปนไป
ตามแบบ
- เกิดการถายทอดความรูดานการกอสรางใหกับชุมชน
- แกปญหาการขาดแคลนน้ําใชเพื่อการเกษตร
เมนู 3 สรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
เปาหมาย กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 23 จังหวัด 244 แหง ภาคเหนือ 11 จังหวัด 115 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
109 แหง ภาคกลาง 2 จังหวัด 20 แหง
สิ่งที่ไดรับ - ใชแรงงานจิตอาสาในชุมชน (ชุมชนไดคาตอบแทนแรงงาน)
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ดานการจัดการน้ํา อนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยั่งยืน
เมนู 4 พัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาหมาย ซอมแซมและปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 300 แหง (โดยใชแรงงานจิตอาสาในชุมชน 208 แหง)
สิ่งที่ไดรับ เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพดานเกษตรกรรม มีครัวเรือนไดประโยชน 14,611 ครัวเรือน

เมนูพฒ
ั นาชุมชน/กลุม
ดานการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว
เมนู 1 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว
เปาหมาย - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 18 กลุม
- เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวประเภทอาหารใหมคี ุณภาพตามมาตรฐานของกลุมเกษตรกรผูผลิตขาวตลาดเฉพาะ 8 กลุม
สิ่งที่ไดรับ - สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขา ว (เครื่องเกีย่ วนวดขาว 18 เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 18 เครื่อง)
- สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว (เครื่องบดแปง 8 เครื่อง เครื่องตีเยื่อกระดาษพรอมชุดหมอตม
อางกระจายเยือ่ ตะแกรง 8 เครื่อง)
- ไดความรูในการผลิตเมล็ดพันธุ/การบริหารจัดการโรงงาน/เครื่องจักรและการบริหารจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุขา ว การใชเครื่องมือและการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกวิธี
เมนู 2 ผลิตเมล็ดพันธุดีในสถาบันเกษตรกร
เปาหมาย - สถาบันเกษตรกร 46 แหง ผลิตเมล็ดพันธุดี 4 ชนิด (ขาว ถัว่ เหลือง ถั่วเขียว ขาวโพดเลี้ยงสัตว)
สิ่งที่ไดรับ - สนับสนุนอุปกรณ/สิ่งกอสรางที่มีความจําเปนพื้นฐานใหแกสถาบันเกษตรกร ไดแก 1. โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ 2. หองตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพรอมอุปกรณ
3. ลานตาก 4. ฉาง 5. โกดังเก็บเมล็ดพันธุ 6. เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ 7. โรงคลุมเมล็ดพันธุอบมอด 8. โรงเก็บคัดแยก 9. เครื่องอบเมล็ดพันธุข าวโพด
10. หองเย็นเก็บเมล็ดพันธุ 11. รถไถนา 12. รถดํานา 13. เครื่องพนปุย และเมล็ดพันธุ 14. รถตักลอยาง 15. รถโฟลคลิฟท 16. รถแทรกเตอร 17. เครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ 18. เครื่องวัดความชื้น
- ลดตนทุนการผลิต ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพจากการใชเมล็ดพันธุดี
- พัฒนาสถาบันเกษตรกรใหเปนมืออาชีพในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เมนู 3 สงเสริมการผลิตพันธุโคเนื้อตนทาง
เปาหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อตนทาง/โคเนื้อกลางทาง สหกรณผูเลี้ยงโคเนื้อตนทางมาแลวไมนอยกวา 3 ป จํานวน 9 สหกรณ
สิ่งที่ไดรับ - ไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณที่มีความจําเปนพืน้ ฐาน ควบคูไปกับการ สนับสนุนองคความรูในการเลี้ยงโคใหมีสุขภาพดี
- เกษตรกรสมาชิกมีรายไดเพิม่ ขึน้ จากการเลี้ยงลูกโคเนื้อไมนอยกวา 12,000 บาทตอปตอครัวเรือน ในปที่ 2 ของโครงการ
เมนู 4 เครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพชื
เปาหมาย - เกษตรกรภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จํานวน 17 จังหวัด 21 อําเภอ รวม 42 กลุม 1,035 ราย
สิ่งที่ไดรับ - เสริมสรางความรูแ ละทักษะอาชีพใหแกกลุมเกษตรกรในการเปนผูผ ลิตเมล็ดพันธุพืชคุณภาพดี
- พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุพ ืชตามมาตรฐานสากล
เมนู 5 กลุมเกษตรกรผลิตอาหารสัตว
เปาหมาย สถาบันเกษตรกร (สหกรณ/กลุมเกษตรกร) ๓๐ แหง 23 จังหวัด ผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดพรอมฝก มันสําปะหลัง 60,000 ไร
สิ่งที่ไดรับ - อุดหนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร ๖,๐๐๐ ราย ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท ( ปจจัยการผลิต ๒,๐๐๐ บาท , ระบบน้ําหยด ๕,๐๐๐ บาท )

- อุดหนุนเครื่องจักรกล สําหรับแปรรูปและเก็บรักษา ใหแกสหกรณการเกษตร 4 แหงๆละ 6 รายการ (แหงละ 14.27 ลานบาท)
- อุดหนุนเงินคาเครื่องจักรกล สําหรับผลิตอาหารสัตวใหแกสหกรณโคเนื้อ/โคนม จํานวน 26 แหงๆละ 7 รายการ

รัฐอุดหนุน 70% สหกรณสมทบ 30%

เมนูพฒ
ั นาชุมชน/กลุม
สงเสริมทักษะอาชีพดานประมง
เมนู 1 เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
เปาหมาย - เพื่อเพิ่มผลผลิต/ปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติที่ทําการประมง 46 แหลงน้ํา (พันธุกุงกุลาดํา พันธุกุงกามกราม พันธุกุงแชบวย พันธุปลากะพง
ขาว
พันธุปลาจีน พันธุปลานวลจันทรเทศ)
สิ่งที่ไดรับ - เกษตรกรมีรายไดจากการจับสัตวน้ําและชวยลดรายจายในการซื้อสัตวน้ําบริโภค
เมนู 2 สรางความเข็มแข็งใหองคกรประมงทองถิ่น
เปาหมาย - องคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 100 แหง และ 1,471 องคกร (การสรางแหลงอาศัยสัตวน้ํา 50 แหง
และการแปรรูปสัตวน้ํา 50 แหง)
สิ่งที่ไดรับ - สมาชิกขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นไดความรูในดานการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ํา และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการประมง
- มีแหลงอาศัยสัตวน้ําตามความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
- สรางกิจกรรมแปรรูปสัตวน้ําตามความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น
เมนู 3 ผลิตจุลินทรีย ปม.1
เปาหมาย - จัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการ จํานวน 20 แหง
สิ่งที่ไดรับ - ครุภัณฑสําหรับใชผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 แบบน้ํา และวัสดุวิทยาศาสตรและการเกษตรสําหรับผลิตจุลินทรีย ปม.1
- เพิ่มแหลงผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง ชวยใหเกษตรกรประหยัดรายจาย

เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม
การสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตร
เมนู 1 จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร(แกมลิง)
เปาหมาย สหกรณและกลุมเกษตรกรดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินคาพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง ในลักษณะเปนแมขา ยหรือ
เปนลูกขาย จํานวน 284 แหง
สิ่งที่ไดรับ - ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ/สิ่งกอสรางสําหรับรวบรวมผลผลิต ใหแกสถาบันเกษตรกร 284 แหง ประกอบดวย 1) โกดัง 2) ฉาง 3) ไซโล 4) เครื่องอบลดความชื้น 5) เครื่อง
ชั่ง 6) ลานตาก 7) รถตัก 8) รถบรรทุก 6 ลอ 9) รถแทรกเตอร 10) เครื่องกะเทาะขาวโพด
-ชะลออุปทานขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง และยางพาราเพือ่ รอจําหนายหรือรอการแปรรูป ไมนอยกวา 742,500 ตัน เกษตรกรไดรับประโยชนไมนอ ยกวา 500,000
ราย
-ยกระดับราคาสินคาเกษตร ใหแกเกษตรกร สมาชิกสหกรณ มีรายไดเพิ่มไมนอยกวา 300 – 500 บาท/ตัน
เมนู 2 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เปาหมาย สหกรณ/กลุมเกษตรกรภาคการเกษตรทีด่ ําเนินธุรกิจรวบรวมสินคาเกษตร และดําเนินธุรกิจแปรรูปสินคาเกษตร อาทิ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง
ถั่วเหลือง ยางพารา กาแฟ ปาลมน้ํามัน ผัก ผลไม ประมง โคนม โคเนื้อ ปศุสัตว (สุกร ไก แพะ แกะ กวาง) ฯลฯ รวม 242 แหง
สิ่งที่ไดรับ - ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ/สิ่งกอสรางสําหรับแปรรูปผลผลิต ประกอบดวย 1) โรงสีขา วขนาดเล็ก 2) อุปกรณในโรงสี 3) หองเย็น 4) อาคารรวบรวม 5) รถบรรทุกหองเย็น
6) โรงอบแสงอาทิตย 7) รถโฟลคลิฟท 8) เครื่องคั่วกาแฟ 9) หองปฏิบัติการในโรงงานนม 10) หองเย็นเก็บนม 11) ชุดพาสเจอรไรซ 12) เครื่องบรรจุนมพาสเจอรไรซ 13)
รถบรรทุกนมดิบ 14) รถหองเย็นขนนม 15) อุปกรณแปรรูปผลิตภัณฑนม 16) อุปกรณแปรรูปผลิตภัณฑประมง 17) โรงเรือนทําผลิตภัณฑมาตรฐาน GAP 18) อุปกรณแปรรูป
ผลิตภัณฑปศุสัตว 19) อุปกรณเก็บรักษาคุณภาพสินคา 20) ชุดปดฉลาก 21) เครื่องสับมันสําปะหลัง 22) แท็งคเย็นเก็บนม
- สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปมีแหลงจําหนายผลผลิต เพิ่มอํานาจตอรองและเกษตรกรสมาชิกไดรับประโยชนไมนอยกวา 100,000 ราย
เมนู 3 การแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
เปาหมาย สหกรณและกลุมเกษตรกรทีม่ ีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจยางพารา 117 แหง
สิ่งที่ไดรับ - ไดรับการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานและอุปกรณการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยางพาราขัน้ ตน และขั้นกลาง ใหแกสถาบันเกษตรกร 117 แหง ประกอบดวย อุปกรณแปรรูป
ยางพารา (หมอน ที่นอน พื้นสนาม ถุงมือยาง)
- สถาบันเกษตรกรเปนแหลงจัดเก็บ รวบรวมยางพาราเพิ่มขึ้นไมนอ ยกวา 300,000 ตัน
เมนู 4 สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
เปาหมาย สรางถนนพาราแอสฟสติกคอนกรีต 102.65 กิโลเมตร ซอมแซมและปรับปรุงคันคลอง 24 โครงการ
สิ่งที่ประชาชน/เกษตรกรไดรับ
มีความสะดวกในการขนสงสินคาเกษตรออกจากพื้นที่ 19,386 ครัวเรือน

