
เมนูขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย

ตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ



กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 9 ประการ กระทรวงเกษตรฯเก่ียวของ 

3 ประการ คือ 
ขอ 2 คนไทยไมทิ้งกัน (เกษตรกรผูมีรายไดนอย ที่ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ) 

จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 1,002.9034 ลานบาท

ขอ 3 ชุมชนอยูดีมีสุข (พัฒนาอาชีพและรายไดเกษตรกร) จํานวน 17 โครงการ 

วงเงนิ 23,043.7277 ลานบาท

ขอ 6 รูกลไกการบริหารราชการ (ใหความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับกลไกการบริหารราชการ /

งบประมาณ / สรางการรับรูและมีสวนรวมของประชาชนทุกขั้นตอน) 

จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 8,291.0540 ลานบาท

จากโครงการ 23 โครงการ กระทรวงเกษตรฯไดจัดทําเมนูอาชีพ แยกเปน เมนูพัฒนา

อาชีพรายบุคคล และเมนูพัฒนาชุมชน/กลุม เพ่ือทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยมย่ังยืน

ระดับตําบล 7,663 ทีม ใชเปนเมนูสนบัสนุนตามความตองการของเกษตรกร/ประชาชน/ชุมชน/

หมูบาน



เมนูพัฒนาอาชีพ

เพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 

เมนู 1 พัฒนาทักษะอาชีพ

เปาหมาย   เกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ท่ีผานการวิเคราะหอาชีพมีความตองการพัฒนาตนเอง  494,960  ราย 

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ  เงินคาตอบแทนชวงท่ีรับการอบรม
- อบรมหลักสตูรการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศนูยเครือขายปราชญชาวบานและศูนยเครือขายอ่ืน ๆ 4 วัน 3 คืน  ท่ัวประเทศ  150,000 ราย 

- อบรมหลักสตูรการผลิตเมลด็พันธุขาว ใหแกเกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน  2,830 ราย  45 จังหวัด 

- อบรมหลักสตูรการผลิตขาวคุณภาพดี ใหแกเกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน  5,970 ราย 45  จังหวัด 

- อบรมหลักสตูรการแปรรูปขาวและผลิตภณัฑ เชน ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากขาวใหแกเกษตรกร  ระยะเวลา 2 วัน  1,805  ราย 

- อบรมใหความรูดานประมง และสนับสนุนปจจัยการผลิต (พันธุปลาดุกและปลาหมอ 1,000 ตัว/ราย พันธุกบ 700 ตัว/ราย อาหารสัตว 1 กระสอบ วัสดุทําบอ 800 บาท กระชังบก 

750 บาท) ใหแกเกษตรกร 75,000 ราย  ท่ัวประเทศ 

- อบรมอาชีพดานปศุสัตวแกเกษตรกรเครือขายการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดานปศุสัตว 882 รุนๆ ละ 10 คน ระยะเวลา 3 วัน   8,820 ราย 

- อบรมเพ่ิมทักษะการดูแลรักษาและซอมเครื่องเตรยีมดิน ใหแกเกษตรกร 400 ราย  จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี และจันทบุรี 

- อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกรแจงความประสงค จาํนวน 91 หลักสูตร 720 รุนๆ ละ 30 ราย รวม 21,600 ราย 

- อบรมหลักสตูรสหกรณสอนอาชีพเพ่ิมรายไดลดรายจายในครัวเรือน ใหแกเกษตรกร 34,650 ราย 77 จังหวัดๆ ละ 9 รุน ๆ ละ 50 ราย 

- อบรมหลักสตูรพัฒนาอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบาน (งานเครื่องเรอืนหวาย งานผาบาตกิ งานบรรจุภณัฑ งานศิลปะประดิษฐ งานชางวาดภาพสีนํ้ามัน)  ใหแกสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนและ

ผูสนใจ 500 ราย 5 รุนๆละ 60 ราย 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎีใหมในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ใหแกเกษตรกรเขตปฏิรูปท่ีดิน 250 ราย 4 รุน ๆ ละ 65 ราย  

- อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Learning by Doing การเพ่ิมทักษะอาชีพการเกษตร ใหแกเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 2,800 ราย 

- อบรมการปลกูหมอนผลสด ระยะเวลา 3 วัน ใหแกเกษตรกร 2,100 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรสาํหรับประกอบอาชีพ   3,290 บาทตอราย 

- อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอนไหม ระยะเวลา 3 วัน ใหแกเกษตรกร 2,100 ราย  สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ   18,000  บาทตอกลุม 

- อบรมการปลกูหมอนเพ่ือเลีย้งไหม ระยะเวลา 2 วัน ใหแกเกษตรกร 2,940 ราย  สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ   3,910 บาทตอราย 

- อบรมการเลีย้งไหมเนนหนัก ระยะเวลา 11 วัน ใหแกเกษตรกร 840 ราย 

- อบรมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน ใหแกเกษตรกร 9,600 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ   5,448 บาทตอราย 

- อบรมการจดัทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ใหแกเกษตรกร 172,955 ราย 

เมนู 2 จางงานสรางรายได
เปาหมาย    จางแรงงานเกษตรกรในพ้ืนท่ีเขาดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน 496,373 ราย  

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ   คาจางแรงงาน



ดานการผลิต

เมนู 1 เกษตรกรชาวสวนยาง

เปาหมาย  เกษตรกรทํากิจกรรมการเกษตรอ่ืนทดแทนการทําสวนยาง จํานวน 3 แสนไร เกษตรกร 30,000 ราย ๆ ละไมเกิน 10 ไร 

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ  - ชดเชยการทําสวนยางพารา ไรละ 10,000 บาท 

                         - ไดรับการอบรมเพ่ือจัดทําแผนการผลิต/การประกอบอาชีพใหม

เมนู 2 พัฒนาอาชีพเกษตร

เปาหมาย       - พ้ืนท่ี  77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ๆ ละ 200 ราย รวม  1,820,200 ราย

- อบรมหลักสตูรการพัฒนาการเกษตร (ศาสตรพระราชา การบริหารการผลิตใหเหมาะสม Zoning ทําบัญชีครัวเรือน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรรุนใหม Smart 

Farmer)  1.82  ลานราย

- อบรมหลักสตูรการประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ ตอยอดจากหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร 50 ราย/ชุมชน (แผนการผลิต ทําบัญชีธุรกิจ บริหารจัดการกลุม การใชบรรจุ

ภัณฑ มาตรฐานสินคา การจัดการตลาด ตลาดออนไลน)

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ  - ความรูในการพัฒนาการเกษตร เชน ศาสตรพระราชา การบริหารการผลิตใหเหมาะสม Zoning ทําบัญชีครัวเรอืน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรรุนใหม 

                         - ความรูในการประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ เชน แผนการผลติ ทําบัญชีธุรกิจ บริหารจัดการกลุม การใชบรรจุภณัฑ มาตรฐานสินคา การจัดการตลาด ตลาดออนไลน

 - พัฒนากลุมผูประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ ใหแก 9,101 ชุมชน ๆ ละไมเกิน 300,000 บาท 

เมนู 3 เกษตรกรใน คทช.

เปาหมาย  อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพ ใหแกเกษตรกร (คทช.) 12,910 ราย 

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ - สนับสนุนการกอสราง/พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและจัดหาอุปกรณในพ้ืนท่ีจดัท่ีดนิ 10 แหง เชน 1)สรางอาคาร 8 แหง 2)ปรับปรุงอาคารรับซื้อผลผลิต 3) หองเย็น 4) 

อุปกรณตกแตงทําความสะอาด 5) ตอเติมโกดัง 6) กอสรางโรงเรือนแปรรูป

 - ความรูในการทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ

                         - ความรูในการพัฒนาอาชีพเกษตร

เมนู 4 หมอนไหม

เปาหมาย อบรมการปลูกหมอนเลีย้งไหมในเขตภาคเหนือ 800 ราย 

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ  - ความรูในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในเขตภาคเหนือ ระยะเวลา 11 วัน 

                         - สนับสนุนการขยายแปลงหมอนและทําระบบนํ้า 4 ศูนย สรางแปลงหมอน 2,400 ไร สนับสนุนโรงเรือน 800 โรง

เมนู 5 ผูประกอบการ

เปาหมาย อบรมหลักสูตรการเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม ใหแกเกษตรกร 7,700 ราย ผูประกอบการเกษตรรุนใหม 770 ราย ผูประกอบการเกษตรรุนใหมสูสากล 77  ราย

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ  - ความรูในการใหเกษตรกรเปนผูประกอบการรุนใหม และพัฒนาเปนผูประกอบการ และพัฒนาสูเกษตกรรุนใหมสูสากล

เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล



ดานปศุสัตว

เมนู 1 ผสมเทียมโคและแพะ

เปาหมาย  อบรมอาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเน้ือและแพะ ใหแกเกษตรกร จํานวน  4,100 ราย

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ - ความรูดานการผสมเทียมโคเน้ือและแพะ

                        - ไดรับเงินคาตอบแทนชวงท่ีรับการอบรม

                        - อาสาปศุสัตวจะไดรับคาตอบแทนเมื่อปฏิบัติงานผสมเทียม

เมนู 2 เฝาระวังโรคระบาดสัตว

เปาหมาย  อบรมอาสาปศุสัตวในการปองกันและเฝาระวังโรคระบาดสัตวทุกชนิดในหมูบาน ใหแกเกษตรกร จํานวน  50,226 ราย

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ - ความรูในการปองกันและเฝาระวังโรคระบาดสตัว

                        - ไดรับเงินคาตอบแทนชวงท่ีรับการอบรม

                        - อาสาปศุสัตวจะไดรับคาตอบแทนเมื่อปฏิบัติงานปองกันและเฝาระวัง

เมนู 3 อาชีพปศุสัตว

เปาหมาย  อบรมอาชีพ 1) การเลีย้งสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) 2) การเลี้ยงไขไก โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงโรงเรือน และอาหารไกไขระยะแรก 3) ปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ือ

การจําหนาย โดยสนับสนุนปจจยัการผลิตการปลกูหมอนและมันสาํปะหลัง ใหแกเกษตรกร จาํนวน 25,000 ราย 

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ - ความรูการเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) การเลีย้งไขไก และปลูกพืชอาหารสตัวเพ่ือการจําหนาย 

                        - ไดรับวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงโรงเรือน และอาหารไกไขระยะแรก 

                        - ไดรับปจจัยการผลิตการปลกูหมอนและมันสาํปะหลัง

เมนู 4 ผลติชีวภัณฑ

เปาหมาย  อบรมทักษะการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ใหกับกลุมเกษตรกร ศพก. 2,500 ราย

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ - ความรูการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 

                        - ไดรับเงินคาตอบแทนชวงท่ีรับการอบรม

เมนู 5 เลีย้งโคเนื้อ

เปาหมาย   สงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือใหแกเกษตรกร 5,000 ราย แมโคเน้ือ 25,000 ตัว

สิ่งท่ีเกษตรกรไดรับ - ความรูการเลี้ยงโคเน้ือ 

                        - สนับสนุนโคเน้ือ 25,000 ตัว 

                        - อุดหนุนเงินทุนเพ่ือการกอสรางโรงเรอืน ระบบนํ้า การปลูกพืชอาหารสตัว รายละ 50,000 บาท

เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล



ดานประมง

เมนู 1 คุณภาพสินคาประมง

เปาหมาย  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง ใหแกเกษตรกร จํานวน 30 ราย

ส่ิงท่ีเกษตรกรไดรับ - ความรูดานระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมงจากการทําการประมง 

                        - ไดรับเงินคาตอบแทนชวงท่ีรับการอบรม

เมนู 2 สารตกคางในสัตวน้ํา

เปาหมาย  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจวิเคราะหสารตกคางในสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 30 ราย

ส่ิงท่ีเกษตรกรไดรับ - ความรูในการตรวจวิเคราะหสารตกคางในสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

                        - ไดรับเงินคาตอบแทนชวงท่ีรับการอบรม

เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล



เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม

ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เมนู 1 สรางฝายชะลอน้ํา  (ใชแรงงานจิตอาสาในชุมชน)

เปาหมาย  - สรางฝายชะลอน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา ในพ้ืนท่ีภายใตเขตพัฒนาท่ีดินท่ีมีศักยภาพ/นอกเขตปาไม 2,799 แหง 

             -  สรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน 244 แหง 

สิ่งท่ีไดรับ  - คาตอบแทนแรงงานทองถ่ินดําเนินงาน แหงละ 330,000 บาท

              - มีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร

              - เกษตรกรและชุมชนมีความรูและความเขาใจในการสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราว

เมนู 2 กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.

เปาหมาย  กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ขนาด 30 ลบ. 8 แหงๆ ละ 10 ถัง

สิ่งท่ีไดรับ  - ใชแรงงานในทองถ่ินของสํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินทําหนาท่ีออกแบบกอสราง ฝกอบรมการกอสรางชวยควบคุมใหคําปรึกษาการกอสรางใหเปนไป

ตามแบบ

              - เกิดการถายทอดความรูดานการกอสรางใหกับชุมชน

              - แกปญหาการขาดแคลนน้ําใชเพ่ือการเกษตร

เมนู 3  สรางฝายชะลอน้ําช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

เปาหมาย  กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน  23 จังหวัด 244 แหง  ภาคเหนือ 11 จังหวัด 115 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด  

109 แหง ภาคกลาง 2 จังหวัด 20 แหง

สิ่งท่ีไดรับ  - ใชแรงงานจิตอาสาในชุมชน (ชุมชนไดคาตอบแทนแรงงาน)

- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปท่ีดิน ดานการจัดการน้ํา อนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยั่งยืน 

เมนู 4  พัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เปาหมาย   ซอมแซมและปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 300 แหง (โดยใชแรงงานจิตอาสาในชุมชน 208 แหง) 

สิ่งท่ีไดรับ   เกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพดานเกษตรกรรม มีครัวเรือนไดประโยชน 14,611 ครัวเรือน  



เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม

ดานการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว

เมนู 1  กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว

เปาหมาย  - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 18 กลุม

             - เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวประเภทอาหารใหมคุีณภาพตามมาตรฐานของกลุมเกษตรกรผูผลิตขาวตลาดเฉพาะ 8 กลุม

ส่ิงที่ไดรับ  - สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว (เคร่ืองเกีย่วนวดขาว 18 เคร่ือง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 18 เคร่ือง)

              - สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว (เคร่ืองบดแปง 8 เคร่ือง เคร่ืองตีเยื่อกระดาษพรอมชุดหมอตม 

                อางกระจายเยือ่ ตะแกรง 8 เคร่ือง)

              - ไดความรูในการผลิตเมล็ดพันธุ/การบริหารจัดการโรงงาน/เคร่ืองจกัรและการบริหารจัดการธุรกจิเมล็ดพันธุขาว การใชเคร่ืองมอืและการดูแลบาํรุงรักษาอยางถกูวธิี

เมนู 2 ผลิตเมลด็พันธุดีในสถาบันเกษตรกร

เปาหมาย  - สถาบันเกษตรกร 46 แหง ผลิตเมล็ดพันธุดี 4 ชนิด (ขาว ถัว่เหลือง ถั่วเขยีว ขาวโพดเล้ียงสัตว)

ส่ิงที่ไดรับ  - สนับสนุนอปุกรณ/ส่ิงกอสรางที่มีความจาํเปนพื้นฐานใหแกสถาบันเกษตรกร ไดแก 1. โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ 2. หองตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพรอมอปุกรณ   

             3. ลานตาก 4. ฉาง 5. โกดังเก็บเมล็ดพันธุ 6. เคร่ืองทําความสะอาดเมล็ดพันธุ  7. โรงคลุมเมล็ดพันธุอบมอด 8. โรงเก็บคัดแยก 9. เคร่ืองอบเมล็ดพันธุขาวโพด    

             10. หองเย็นเกบ็เมล็ดพันธุ 11. รถไถนา 12. รถดํานา 13. เคร่ืองพนปุย และเมล็ดพันธุ 14. รถตักลอยาง 15. รถโฟลคลิฟท 16. รถแทรกเตอร 17. เคร่ืองหยอด

              เมล็ดพันธุ 18. เคร่ืองวัดความชื้น

              - ลดตนทุนการผลิต ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพจากการใชเมล็ดพันธุดี

              - พัฒนาสถาบนัเกษตรกรใหเปนมืออาชีพในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีมีคุณภาพไดมาตรฐาน

เมนู 3 สงเสริมการผลิตพันธุโคเน้ือตนทาง

เปาหมาย  เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตโคเนื้อตนทาง/โคเนื้อกลางทาง  สหกรณผูเล้ียงโคเนื้อตนทางมาแลวไมนอยกวา 3 ป  จาํนวน 9 สหกรณ

ส่ิงที่ไดรับ  - ไดรับการสนับสนุนเคร่ืองมอื/อุปกรณที่มีความจําเปนพืน้ฐาน ควบคูไปกับการ สนับสนุนองคความรูในการเล้ียงโคใหมีสุขภาพดี

- เกษตรกรสมาชิกมีรายไดเพิม่ขึน้จากการเล้ียงลูกโคเนื้อไมนอยกวา 12,000 บาทตอปตอครัวเรือน ในปที่ 2 ของโครงการ

เมนู 4 เครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช

เปาหมาย  - เกษตรกรภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จํานวน 17 จังหวัด 21 อําเภอ รวม 42 กลุม 1,035 ราย 

ส่ิงที่ไดรับ  - เสริมสรางความรูและทักษะอาชพีใหแกกลุมเกษตรกรในการเปนผูผลิตเมล็ดพันธุพืชคุณภาพดี

             - พัฒนาหองปฏบิัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุพืชตามมาตรฐานสากล

เมนู 5 กลุมเกษตรกรผลิตอาหารสัตว

เปาหมาย   สถาบันเกษตรกร (สหกรณ/กลุมเกษตรกร) ๓๐ แหง 23 จังหวัด  ผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดพรอมฝก มันสาํปะหลัง  60,000 ไร 
ส่ิงที่ไดรับ  - อุดหนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร   ๖,๐๐๐ ราย ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท ( ปจจัยการผลิต ๒,๐๐๐ บาท , ระบบนํ้าหยด ๕,๐๐๐ บาท )

- อุดหนุนเคร่ืองจักรกล สําหรับแปรรูปและเก็บรักษา ใหแกสหกรณการเกษตร 4 แหงๆละ 6 รายการ (แหงละ 14.27 ลานบาท) 

- อุดหนุนเงินคาเคร่ืองจักรกล สําหรับผลิตอาหารสัตวใหแกสหกรณโคเน้ือ/โคนม จํานวน 26 แหงๆละ 7 รายการ รัฐอุดหนุน 70% สหกรณสมทบ 30%



สงเสริมทักษะอาชีพดานประมง

เมนู 1 เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

เปาหมาย  - เพ่ือเพ่ิมผลผลิต/ปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติท่ีทําการประมง 46 แหลงน้ํา (พันธุกุงกุลาดํา พันธุกุงกามกราม  พันธุกุงแชบวย พันธุปลากะพง

ขาว  

                พันธุปลาจีน  พันธุปลานวลจันทรเทศ) 

สิ่งท่ีไดรับ  - เกษตรกรมีรายไดจากการจับสัตวน้ําและชวยลดรายจายในการซ้ือสัตวน้ําบริโภค

เมนู 2 สรางความเข็มแข็งใหองคกรประมงทองถิ่น

เปาหมาย  - องคกรชุมชนประมงทองถ่ินท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมประมงท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 100 แหง และ 1,471 องคกร (การสรางแหลงอาศัยสัตวน้ํา 50 แหง

                 และการแปรรูปสตัวน้ํา  50 แหง)

สิ่งท่ีไดรับ - สมาชิกขององคกรชุมชนประมงทองถ่ินไดความรูในดานการจดัการ การบาํรุงรกัษา การอนุรักษ การฟนฟู การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ํา และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการประมง

- มีแหลงอาศัยสตัวน้ําตามความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถ่ิน 

            - สรางกิจกรรมแปรรูปสัตวน้ําตามความตองการขององคกรชุมชนประมงทองถ่ิน 

เมนู 3 ผลิตจุลินทรีย ปม.1

เปาหมาย  - จัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรท่ีมีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการ จํานวน 20 แหง 

สิ่งท่ีไดรับ  - ครุภัณฑสําหรับใชผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 แบบน้ํา และวัสดุวิทยาศาสตรและการเกษตรสําหรับผลิตจุลินทรีย  ปม.1

              - เพ่ิมแหลงผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเคียง ชวยใหเกษตรกรประหยัดรายจาย 

เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม



การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตร

เมนู 1 จดัเก็บพืชผลทางการเกษตร(แกมลิง)

เปาหมาย  สหกรณและกลุมเกษตรกรดาํเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินคาพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคญั คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสาํปะหลัง ในลักษณะเปนแมขายหรอื

เปนลูกขาย จํานวน 284 แหง

สิ่งท่ีไดรับ  - ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ/สิ่งกอสรางสาํหรับรวบรวมผลผลิต ใหแกสถาบันเกษตรกร 284 แหง ประกอบดวย 1) โกดัง 2) ฉาง 3) ไซโล 4) เครื่องอบลดความช้ืน 5) เครื่อง

ช่ัง 6) ลานตาก 7) รถตกั 8) รถบรรทุก 6 ลอ 9) รถแทรกเตอร 10) เครื่องกะเทาะขาวโพด

-ชะลออุปทานขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง และยางพาราเพ่ือรอจาํหนายหรือรอการแปรรูป ไมนอยกวา 742,500 ตัน เกษตรกรไดรับประโยชนไมนอยกวา 500,000 

ราย

-ยกระดับราคาสินคาเกษตร ใหแกเกษตรกร สมาชิกสหกรณ มรีายไดเพ่ิมไมนอยกวา 300 – 500 บาท/ตัน

เมนู 2   แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เปาหมาย   สหกรณ/กลุมเกษตรกรภาคการเกษตรท่ีดําเนินธุรกิจรวบรวมสินคาเกษตร และดําเนินธุรกิจแปรรูปสินคาเกษตร อาทิ  ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลงั 

ถ่ัวเหลือง ยางพารา กาแฟ ปาลมนํ้ามัน ผัก ผลไม ประมง  โคนม โคเน้ือ ปศุสัตว (สุกร ไก แพะ แกะ กวาง) ฯลฯ รวม 242 แหง 

สิ่งท่ีไดรับ  - ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ/สิ่งกอสรางสาํหรับแปรรูปผลผลิต  ประกอบดวย 1) โรงสีขาวขนาดเล็ก 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) อุปกรณแปรรูปผลิตภณัฑนม 16) อุปกรณแปรรูปผลิตภัณฑประมง 17) โรงเรือนทําผลิตภณัฑมาตรฐาน GAP 18) อุปกรณแปรรูป

ผลิตภัณฑปศุสัตว 19) อุปกรณเก็บรักษาคณุภาพสินคา 20) ชุดปดฉลาก 21) เครื่องสับมันสาํปะหลัง 22) แท็งคเย็นเก็บนม

- สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และเกษตรกรท่ัวไปมีแหลงจาํหนายผลผลิต เพ่ิมอํานาจตอรองและเกษตรกรสมาชิกไดรับประโยชนไมนอยกวา 100,000 ราย 

เมนู  3  การแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร

เปาหมาย    สหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจยางพารา  117 แหง 

สิ่งท่ีไดรับ   - ไดรับการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณการตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพยางพาราข้ันตน และข้ันกลาง ใหแกสถาบันเกษตรกร 117 แหง ประกอบดวย อุปกรณแปรรูป

ยางพารา (หมอน ท่ีนอน พ้ืนสนาม ถุงมือยาง)

- สถาบันเกษตรกรเปนแหลงจัดเก็บ รวบรวมยางพาราเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 300,000 ตัน

เมนู  4  สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ

เปาหมาย   สรางถนนพาราแอสฟสติกคอนกรีต   102.65  กิโลเมตร ซอมแซมและปรับปรุงคันคลอง  24 โครงการ

สิ่งท่ีประชาชน/เกษตรกรไดรับ 

 มีความสะดวกในการขนสงสินคาเกษตรออกจากพ้ืนท่ี 19,386  ครัวเรือน

เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม
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