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คํานํา 

คู�มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่ งยืน  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ% จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในการปฏิบัติงานของส�วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ% ให.เป/นไปตามขั้นตอน  
ที่กําหนด โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ของประเทศ ประกอบด.วยความเป/นมาของโครงการ หลักการ วัตถุประสงค% กลไกการขับเคลื่อน 
และแผนการดําเนินการ เพื่อให.ผู.ปฏิบัติเข.าใจภาพรวมการดําเนินงาน รวมทั้งได.กําหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนในส�วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ%ที่มีกลไก และขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อให. 
ผู.ที่เกี่ยวข.องสามารถนําไปประยุกต%ใช.เป/นแนวปฏิบัติให.เหมาะสมในแต�ละพื้นที่ เพื่อร�วมกันขับเคลื่อน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให.ประสบผลสําเร็จ เป/นประโยชน%สูงสุดต�อเกษตรกรต�อไป  
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ส�วนท่ี 1 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของประเทศ 
1. ความเป#นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร&ชาติ 20 ป) (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งยุทธศาสตร&พัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร างความม่ันคงของชาติไปสู7 
การปฏิบัติให เกิดประโยชน&ต7อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย7างเปAนรูปธรรม โดยให 
กระทรวงมหาดไทยร7วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ&  
และหน7วยงานที่เกี่ยวข อง บูรณาการขับเคลื่อนการทํางานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ  
ให ส7วนราชการ หน7วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดําเนินการในพื้นที่ระดับตําบล หมู7บ าน  
ซึ่งใช ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบลเปAนแกนหลัก และให ทุก
ส7วนราชการ หน7วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต7ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 
และหมู7บ าน 
 

2. หลักการ 
กรอบหลักการในการดําเนินการเพื่อการมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศไปสู7ความยั่งยืน 

ประกอบด วย 9 เรื่อง ดังนี้ 
1) คนไทยรักกัน ด วยการสร างความสามัคคีปรองดอง จัดให มีการทําสัญญาประชาคม หรือ

เรียกอย7างอื่นให เปAนที่ยอมรับของทุกฝGายเพื่อรับรู และปฏิบัติตามร7วมกัน 
2) คนไทยไม7ทิ้งกัน ด วยการดูแลผู มีรายได น อย โดยเฉพาะอย7างยิ่งผู ที่ลงทะเบียนโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห7งรัฐ 
3) ชุมชนอยู7ดีมีสุข ด านการพัฒนาความเปAนอยู7 อาชีพ และรายได ให แก7ประชาชน 
4) วิถไีทยวิถีพอเพียง ด วยการส7งเสริมให นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดําเนิน

ชีวิต รวมทั้งเสริมสร างวินัยการออมในทุกช7วงอายุ 
5) รู สิทธิ รู หน าที่ ด วยการให ความรู แก7ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน าที่ และการเปAนพลเมืองที่ดี 
6) รู กลไกการบริหารราชการ ด วยการให ความรู แก7ประชาชน ทั้งกลไกการบริหารราชการ

แผ7นดินแต7ละระดับ 
7) รู รักประชาธิปไตย ด วยการให ความรู แก7ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
8) รู เท7าทันเทคโนโลยี ด วยการให ความรู แก7ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให ความสําคัญ 

ต7อการเข าถึงข อมูลที่ถูกต องผ7านโครงการสําคัญ เช7น อินเทอร&เตอร&เน็ตหมู7บ าน 
9) บูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคส7วนในการปKองกันและแก ไขปLญหายาเสพติด 

อย7างครบวงจร 
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได โปรดมีบัญชาให เพิ่มเรื่องการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ 

ทุกหน7วยงาน (Function) เปAนเรื่องที่ 10 
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3. วัตถุประสงค) 
3.1 บูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน7วยงานต7างๆ ที่มีเปKาหมายลงพื้นที่ในระดับ

หมู7บ านร7วมกันตามแนวทางประชารัฐ 
3.2 พัฒนา/แก ไขปLญหาในมิติด านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 
3.3 สร างความตระหนักรู ถึงบทบาทหน าที่ของประชาชนในการมีส7วนร7วมในการพัฒนา

ประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 

4. กลไกการขับเคลื่อน 
เพื่อให การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการดังกล7าว และสอดคล องกับยุทธศาสตร&ชาติ 

20 ป) (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
รวมทั้งยุทธศาสตร&พัฒนาพื้นที่ เพื่อสร างความม่ันคงของชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
11 (6) แห7งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ7นดิน พ.ศ.2534 และแก ไขเพิ่มเติม จึงแต7งตั้ง
คณะกรรมการในระดับต7างๆ โดยมีองค&ประกอบและมีอํานาจหน าที่ ดังต7อไปนี้  

1) คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
มีนายกรัฐมนตรี เปAนประธานกรรมการ พล.อ.ประวิตร วงษ&สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว7 าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี 
ว7าการกระทรวงยุติธรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ& รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม  
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปAนรองประธานกรรมการ มีกรรมการ ประกอบด วย  
นายสุวพันธุ&  ตันยุวรรธนะ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงคลัง  
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงต7างประเทศ  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงการท7องเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีว7าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย&  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ&  
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพลังงาน  
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพาณิชย&  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีว7าการกระทรวง
วัฒนธรรม  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู ว7ากรุงเทพมหานคร 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู บัญชาการเหล7าทัพเลขาธิการสภาความ
ม่ันคงแห7งชาติ ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห7งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เลขาธิการคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพติด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ& เลขาธิการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห7งชาติ ผู จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร ผู อํานวยการ
ธนาคารออมสิน  รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทย เปAนกรรมการและเลขานุการ นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปAนกรรมการและผู ช7วยเลขานุการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปAน
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กรรมการและผู ช7วยเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได รับมอบหมาย เปAนผู ช7วยเลขานุการ
กลาโหม 

ซึ่งคณะกรรมการดังกล7าว มีอํานาจหน าที่กําหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการ
ขับเคลื่อนงาน/โครงการของส7วนราชการของหน7วยงานต7างๆ ที่มีเปKาหมายดําเนินการในพื้นที่ 
ในระดับหมู7บ าน ชุมชนร7วมกันตามแนวทางประชารัฐ อํานวยการในการพัฒนา แก ไขปLญหาในมิติ 
ด านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงในพื้นที่ อํานวยการในการสร างความตระหนักรู ถึงบทบาทหน าที่
ของประชาชนในการมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สนับสนุนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอําเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล/ชุมชน แต7งตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานในการปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร และปฏิบัติหน าที่อื่นตามที่ได รับมอบหมาย 

2) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
จังหวัด มีผู ว7าราชการจังหวัด เปAนประธาน รองผู ว7าราชการจังหวัดทุกคน เปAนรองประธาน กรรมการ

ประกอบด วย รองผู อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หัวหน าส7วนราชการระดับจังหวัด
ที่เกี่ยวข อง หน7วยงานความม่ันคงในพื้นที่ กรรมการและเลขานุการร7วม ประกอบด วย ปลัดจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด  

ซึ่งคณะกรรมการดังกล7าว มีอํานาจหน าที่ประชุมถ7ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานแก7คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตําบล  
อํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนา แก ไขปLญหาในมิติด านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 
ในพื้นที่จังหวัด อํานวยการกํากับ ติดตามการสร างความตระหนักรู  ถึงบทบาทหน าที่ของประชาชน  
ในการมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล พร อมทั้งแต7งตั้ง
คณะทํางานตามที่เห็นสมควร และปฏิบัติหน าที่อื่นตามที่ได รับมอบหมาย 

3) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
อําเภอ มีนายอําเภอ เปAนประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด วย หัวหน าส7วนราชการระดับอําเภอ 

ที่เกี่ยวข อง หน7วยงานความม่ันคงในพื้นที่ กรรมการและเลขานุการร7วมประกอบด วย หัวหน ากลุ7มงาน
บริหารงานปกครองที่ทําการปกครองอําเภอ พัฒนาการอําเภอ 

ซึ่งคณะกรรมการดังกล7าว มีอํานาจหน าที่บูรณาการและจัดทําแผนการลงพื้นที่ของ 
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล ขับเคลื่อนและแก ไขปLญหา 
ในมติด านเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงในพื้นที่อําเภอ ขับเคลื่อนการสร างความตระหนักรู ถึงบทบาท
หน าที่ของประชาชนในการมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล และปฏิบัติหน าที่อื่นตามที่ได รับมอบหมาย 
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 4) ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล  
ให นายอําเภอทุกอําเภอแต7งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
จํานวน 7 - 12 คน โดยมีองค&ประกอบ คือ ข าราชการ หรือเจ าหน าที่ของรัฐในพื้นที่ หน7วยงาน 
ความม่ันคงในพื้นที่ ปราชญ&ชาวบ าน จิตอาสา “เราทําความดี ด วยหัวใจ” ในพื้นที่  

ซึ่งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล มีอํานาจหน าที่ เปAนชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแก ปLญหา 
ในมิติด านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงในพื้นที่หมู7บ าน เปAนชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการสร างความ
ตระหนักรู ถึงบทบาทหน าที่ของประชาชนในการมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติหน าที่อื่นตามที่ได รับมอบหมาย  

5) สําหรับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู อํานวยการเขต แล วแต7
กรณีแต7งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
กรุงเทพมหานคร/เขต/ชุมชน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินงาน 
พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่เปKาหมาย 76 จังหวัด  878 อําเภอ  7,663 ตําบล/เทศบาลและ

เขตในกรุงเทพมหานคร   
 

6. แผนการดําเนินการ 
การดําเนินการโดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ระดับตําบล 

จํานวน 7,663 ทีม ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ใน 76 จังหวัด  878 อําเภอ 7,663 ตําบล/เทศบาลและเขต
ในกรุงเทพมหานคร และ 83,151 หมู7บ าน/ชุมชนและชุมชนในกรุงเทพมหานคร ระหว7างวันที่ 21 
กุมภาพันธ& – วันที่ 20 พฤษภาคม 2561  จํานวน 4 ครั้ง คือ 

คร้ังท่ี 1 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว7างวันที่ 21 กุมภาพันธ& – 20 มีนาคม 2561 โดยการเยี่ยม
เยียน วิเคราะห&ปLญหาความเดือดร อนรายครัวเรือน/รายบุคคล ค นหาความต องการของประชาชน/
หมู7บ าน/ชุมชน เพื่อจัดทําโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปAนอยู7  

คร้ังท่ี 2 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว7างวันที่  21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 โดยการสร าง
การรับรู และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม 

คร้ังท่ี 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว7างวันที่  11  – 30 เมษายน 2561 โดยการสร างการรับรู  
ปรับความคิด เพื่อการมีส7วนร7วมในการพัฒนา 

คร้ังท่ี 4 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว7างวันที่  1  – 20 พฤษภาคม 2561 โดยการสร างการรับรู  

ปรับความคิด เพื่อการมีส7วนร7วมในการพัฒนา 
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7. วงเงินงบประมาณ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให ความเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ7ายเพิ่มเติมและ

ปฏิทินงบประมาณรายจ7ายเพิ่มเติม ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ  
โดยงบประมาณ รายจ7ายเพิ่มเติมประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ล านบาท 
ประกอบด วย 2 ส7วน คือ ส7วนแรก เปAนรายจ7ายเพื่อชดใช เงินคงคลัง จํานวน ๔๙,๖๔๑.๙ ล านบาท  
ส7วนที่สอง ค7าใช จ7ายในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๐๐,๓๕๘.๑ ล านบาท โดยให 
หน7วยงานที่เกี ่ยวข อง เสนอคําของบประมาณเฉพาะโครงการ/รายการที่มีความพร อมสามารถ
ดําเนินการภายในป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแนวทางสําคัญ ๓ แนวทาง ได แก7 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  วงเงิน 35,000 ล านบาท มีหน7วยงานที่เกี่ยวข อง 5 หน7วย 
ได แก7 กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย& และกระทรวงเกษตรและสหกรณ& 

2) การพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งรวมถึง การเข าถึงแหล7งทุน วิสาหกิจชุมชน การท7องเที่ยวชุมชน  
วงเงิน 35,000 ล านบาท มีหน7วยงานที่เกี่ยวข อง ๓ หน7วย ได แก7 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ท7องเที่ยวและกีฬา กองทุนหมู7บ านฯ 

3) การปฏิรูปโครงสร างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ วงเงิน 30,000 ล านบาท  
มีหน7วยงานที่เกี่ยวข อง ๔ หน7วยงาน ได แก7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ& กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย&  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

รูปภาพท่ี 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของประเทศ 
 

 

 

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย 
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ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย 
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ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย 
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ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย 
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ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย 
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ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย 
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ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย 
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ส�วนท่ี 2 แนวทางการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ% 
1. แผนการดําเนินการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ� ดําเนินการภายใต�โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ(ายเพิ่มเติมประจําป* 2561 ตามแนวทางสําคัญ 2 แนวทาง คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และการปฏิรูปโครงสร�างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ จํานวน 20 โครงการ โดยมี
การขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ใน 3 ประการ ได�แก(  

1) คนไทยไม�ท้ิงกัน โดยการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการจ�างแรงงานชลประทาน แก(เกษตรกร
ผู�มีรายได�น�อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห(งรัฐ (มีเกษตรกรลงทะเบียน 3.9 ล�านราย) จํานวน 2 โครงการ คือ 

 (1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู�ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห(งรัฐของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ�  

 (2) โครงการจ�างแรงงานชลประทานสร�างรายได�แก(เกษตรกร  

2) ชุมชนอยู�ดีมีสุข โดยพัฒนาอาชีพและสร�างรายได�แก(เกษตรกร จํานวน 16 โครงการ คือ 
 (1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย(อยเพื่อความยั่งยืน  
 (2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม(เหมาะสมในการปลูกข�าวเพื่อผลิตสินค�าเกษตรอื่นที่เหมาะสม  
 (3) โครงการศูนย�ขยายพันธุ�พืช 
 (4) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ�ดี 
 (5) โครงการศูนย�ขยายพันธุ�และส(งเสริมการผลิตปศุสัตว� 
 (6)  โครงการสร�างทักษะและส(งเสริมอาชีพด�านการเกษตร 
 (7) โครงการส(งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก�ไขปBญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 
 (8) โครงการพัฒนาผู�ประกอบการเกษตรรุ(นใหม( 
 (9) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
 (10) โครงการสนับสนุนอุปกรณ�แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
 (11) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
 (12) โครงการส(งเสริมการใช�ยางในหน(วยงานภาครัฐ 
 (13) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปEนเงินทุนหมุนเวียนแก(สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง  

(เฉพาะค(าบริหารโครงการ) 
 (14) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปEนทุนหมุนเวียนแก(ผู�ประกอบกิจการยาง (ยางแห�ง) 

(เฉพาะค(าบริหารโครงการ) 
 (15) โครงการยกระดับโครงสร�างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย(างครบวงจร 
 (16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
 (17) โครงการการสร�างฝายชะลอน้ําและจัดหาแหล(งน้ําชุมชน  
 (18) โครงการพัฒนาโครงสร�างด�านแหล(งน้ําชลประทาน  



14 
 

3) งานที่ใช2งบประมาณตาม Function โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ� มีงานนโยบาย

สําคัญที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด ลดต�นทุน สร�างมูลค(าเพิ่มสินค�า 
สร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน จํานวน 16 เรื่อง 
ประกอบด�วย 

 (1) ศูนย�เรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร  

 (2) ระบบส(งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ(  
 (3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
 (4) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 
 (5) แผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร 
 (6) พัฒนาเกษตรกรสู( Smart Farmer  
 (7) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  
 (8) ธนาคารสินค�าเกษตร  
 (9) เกษตรอินทรีย�  
 (10) ส(งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม(  
 (11) แก�ไขปBญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU)  
 (12) พัฒนาศูนย�เมล็ดพันธุ�ข�าว 
 (13) ส(งเสริมการเพิ่มมูลค(าสินค�าและการใช�เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน  
 (14) ตลาดสินค�าเกษตร  
 (15) พัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู(มาตรฐาน (GAP)  
 (16) ช(วยเหลือด�านหนี้สินสมาชิกสหกรณ�/กลุ(มเกษตรกร  

 

2. เป:าหมายการดําเนินงาน 
พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่เปdาหมายท่ัวประเทศ  
เปdาหมาย : เกษตรกร และผู�มีรายได�น�อยที่มีความต�องการทําอาชีพด�านการเกษตร 
 

3. กลไกการขับเคลื่อน 
เพื่อให�การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให�เกิดประสิทธิภาพ ดําเนินงาน

ให�เปEนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได�ตามแนวนโยบายรัฐบาล  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ� ได�มอบหมายให�คณะกรรมการในระดับต(างๆ ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล(าวโดย
มีองค�ประกอบและมีอํานาจหน�าที่ ดังต(อไปนี้ 
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3.1 การขับเคลื่อนของส�วนกลาง 
1) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ# มีรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป�นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป�นรองประธาน กรรมการ
ประกอบด วย ปลัดกระทรวงพาณิชย� ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสถิติแห�งชาติ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ�หนึ่งคน อธิบดีกรมต�าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เลขาธิการสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการอื่นอีกไม�เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต�งตั้งจากผู ทรงคุณวุฒิ 
สี่คนและผู แทนเกษตรกรและสหกรณ�การเกษตรสี่คน เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป�นกรรมการ
และเลขานุการ 

 คณะกรรมการมีอํานาจหน าที่พิจารณากําหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ�ให สอดคล องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พิจารณากําหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ ติดตามและเร�งรัดการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ�ของหน�วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� พิจารณาแก ไขป9ญหาและอุปสรรคตลอดจนข อขัดข องที่ทําให นโยบาย
การเกษตรและการพัฒนาการเกษตรไม�อาจบรรลุเป;าหมาย เสนอแนะและให ความเห็นต�อคณะรัฐมนตรี  
ในเรื่องนโยบายและมาตรการในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ� พิจารณาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงและแก ไขภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศต�อคณะรัฐมนตรี พิจารณาเรื่องอื่นใด 
ที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือสหกรณ� ตามที่ได รับมอบหมาย 

2) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก(ไขป+ญหาภาคเกษตร 
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป�นประธาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ทุกท�าน เป�นรอง
ประธาน หัวหน าส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�าในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป�นกรรมการ  
ฝ?ายเลขานุการร�วม ประกอบด วย รองอธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตรที่ได รับมอบหมาย รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได รับมอบหมาย ผู ช�วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ที่ได รับมอบหมาย 
และผู อํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�  
เป�นผู ช�วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการมีอํานาจหน าที่บริหาร กํากับ และติดตามการบูรณาการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และการแก ไขป9ญหาภาคการเกษตรในพื้นที่ 
ให เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาด านการเกษตรและสหกรณ�ที่เป�นรูปธรรม 
รายงานผลการปฏิบัติงานต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� แต�งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ
ทํางานได ตามความจําเป�นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะ ทําหน าที่ ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� และแก ไขป9ญหาในพื้นที่ที่ต องใช การจัดการหลายมิติ ส�งเสริมและสนับสนุน
ด านการบริหาร รวมทั้งการบริหารงานบุคคลด วยระบบคุณธรรม เพื่อให ข าราชการในพื้นที่ มีขวัญและ
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กําลังใจปฏิบัติงานให กับทางราชการอย�างเต็มความสามารถ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วย
ปฏิบัตใินพื้นที่ 

3.2 การขับเคลื่อนของส�วนภูมิภาค 
 3.2.1 ฝ/ายอํานวยการ 

 1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ#ของจังหวัด มีผู ว�าราชการ
จังหวัด เป�นประธาน อนุกรรมการ ประกอบด วย ผู แทนหน�วยทหารกองทัพบกในพื้นที่ หรือผู แทน 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน าสํานักงาน
จังหวัด ท องถิ่นจังหวัด พาณิชย�จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค าจังหวัด ผู แทนสถาบันการศึกษาด านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด 
ผู อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว�จังหวัด ผู แทนหน�วยงานกรมการข าว  
ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู แทนหน�วยงานกรมวิชาการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู แทนหน�วยงาน 
กรมหม�อนไหม ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัด ผู อํานวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินพื้นที่จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สหกรณ�จังหวัด หัวหน าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ� ผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต/ผู แทนที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห�
การทําสวนยางจังหวัด ผู อํานวยการองค�การตลาดเพื่อเกษตรกร/ผู แทนที่ รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัด 
ผู ทรงคุณวุฒิ ไม�เกิน 2 ท�าน ซึ่งผู ว�าราชการจังหวัดแต�งตั้ง เกษตรและสหกรณ�จังหวัด เป�นอนุกรรมการและ
เลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน าที่กํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินการ 
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ� 
กํากับ ยุทธศาสตร� แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ�ของจังหวัดให สอดคล องกับ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เพื่อขับเคลื่อน 
ภาคการเกษตรของประเทศไทย ให เป�นไปตามนโยบายของรัฐบาล ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามนโยบายที่สําคัญ ด านการเกษตรและสหกรณ�ในจังหวัด ประสานการแก ไขป9ญหาด านการเกษตร
และสหกรณ�ในจังหวัดกับหน�วยงานที่เกี่ยวข อง สื่อสาร ประชาสัมพันธ�ข อมูลข�าวสารด านการเกษตรและสหกรณ� 
เพื่อสร างความเข าใจในทางที่ถูกต องเกี่ยวกับข อเท็จจริงต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อเกษตรกรและผู มีส�วนได 
ส�วนเสีย แต�งตั้งคณะทํางาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข องตามความจําเป�นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ� และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ�
มอบหมาย 

 2) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ#ของกรุงเทพมหานคร  
มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป�นประธาน อนุกรรมการ ประกอบด วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู แทนหน�วยทหาร
กองทัพบกในพื้นที่หรือผู แทนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ผู แทนกรมการค าภายใน 
ผู แทนกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม ผู แทนกรมการข าว ผู แทนกรมวิชาการเกษตร ผู แทนกรมหม�อนไหม 
ผู แทนกรมชลประทาน ผู ว�าการการยางแห�งประเทศไทยหรือผู แทน ผู อํานวยการองค�การตลาด 
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เพื่อเกษตรกรหรือผู แทน ผู อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการสํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการสํานักป;องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ผู อํานวยการสํานักงานส�งเสริมสหกรณ�กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส�งเสริมสหกรณ� 
ผู อํานวยการสํานักงานส�งเสริมสหกรณ�กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 กรมส�งเสริมสหกรณ� หัวหน าสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ�กรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ประธานสภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร ผู แทนสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ผู แทนหอการค าไทยและสภาหอการค า 
แห�งประเทศไทย ผู แทนสถาบันการศึกษาด านการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการสํานักกิจการ
นครหลวง ธ.ก.ส.  ผู ทรงคุณวุฒิ  ไม� เกิน 2 ท�าน ซึ่ งปลัดกรุงเทพมหานครแต�ง ตั้ง ประมงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กรมประมง ปศุสัตว�พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว� เป�นอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการและผู ช�วยเลขานุการ ประกอบด วย เกษตรกรุงเทพมหานคร กรมส�งเสริมการเกษตร 
ผู อํานวยการกองส�งเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  

 คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน าที่กํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินการ 
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� กําหนด
ยุทธศาสตร� แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ�ของกรุงเทพมหานคร ให สอดคล อง
กับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ� เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 
ของประเทศไทยให เป�นไปตามนโยบายรัฐบาล ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย 
ที่สําคัญด านการเกษตรและสหกรณ�ของกรุงเทพมหานคร ประสานการแก ไขป9ญหาด านการเกษตรและ
สหกรณ�ในกรุงเทพมหานคร สื่อสาร ประชาสัมพันธ� ข อมูลข�าวสารด านการเกษตรและสหกรณ� เพื่อสร าง
ความเข าใจในทางที่ถูกต องเกี่ยวกับข อเท็จจริงต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อเกษตรกรและผู มีส�วนได ส�วนเสีย 
แต�งตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข องได  ตามความจําเป�นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ�มอบหมาย 

3.2.2 ฝ/ายปฏิบัติการ 
 1) คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก(ไขป+ญหา

ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) มีเกษตรจังหวัด เป�นประธาน เกษตรและสหกรณ�จังหวัด 
เป�นรองประธาน หัวหน าส�วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ทั้งราชการส�วนภูมิภาคและ
ส�วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู�ในจังหวัด รวมถึงราชการส�วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู�ในจังหวัดอื่นแต�มีหน าที่
รับผิดชอบในจังหวัดนั้นด วย เป�นกรรมการ หัวหน ากลุ�มของสํานักงานเกษตรจังหวัดที่ได รับมอบหมาย 
เป�นเลขานุการ และหัวหน ากลุ�มของสํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัดที่ได รับหมาย เป�นผู ช�วยเลขานุการ  

 คณะกรรมการมีอํานาจหน าที่อํานวยการ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
และการปฏิบัติงานของส�วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และแสวงหาความร�วมมือจากภาค
ส�วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข อง ในการสร างการรับรู และบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ�ให เป�นเอกภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาด านการเกษตรและสหกรณ�ที่เป�นรูปธรรม 
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ติดตาม เฝ;าระวัง สถานการณ�ที่จะเป�นป9ญหาหรือส�งผลกระทบต�อภาคเกษตร และพิจารณาดําเนินการ
ป;องกัน ควบคุม และแก ไข รวมถึงการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรต�างๆ ของส�วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�ในเขตจังหวัด เพื่อให การแก ไขป9ญหาภาคเกษตรในพื้นที่ในสถานการณ�ฉุกเฉิน
หรือวิกฤติ เป�นไปอย�างรวดเร็ว ทันต�อสถานการณ� มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ให ความ
ร�วมมือและให ความช�วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสําคัญและการแก ไขป9ญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานคณะทํางานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแก ไขป9ญหาการเกษตรระดับอําเภอ สนับสนุนการดําเนินงานและรายงาน
ผลการดําเนินงานที่สําคัญของคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก ไขป9ญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัดต�อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได รับมอบหมาย 

 2) คณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก(ไขป+ญหา
ภาคเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team) มีนายอําเภอ เป�นที่ปรึกษา เกษตรอําเภอ เป�นประธาน 
ผู แทนนายอําเภอ เป�นรองประธาน คณะทํางาน ประกอบด วย หัวหน าส�วนราชการระดับอําเภอ 
หรือเทียบเท�าของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ทั้งราชการส�วนภูมิภาคและส�วนกลาง 
นายกองค�การปกครองส�วนท องถิ่นหรือผู แทน และเกษตรตําบล เป�นคณะทํางานและเลขานุการ  

 คณะทํางานมีอํานาจหน าที่ปฏิบัติการ สร างการรับรู  และแสวงหาความร�วมมือ
จากภาคีเครือข�ายต�างๆ ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ให เกิด
ผลสัมฤทธิ์ เฝ;าระวัง ติดตาม และรายงานสถานการณ�ที่จะเป�นป9ญหาหรือส�งผลกระทบต�อภาคเกษตร รวมทั้ง
ปฏิบัติการเพื่อป;องกัน ควบคุม และแก ไขการเกษตรในพื้นที่ ในสถานการณ�ฉุกเฉินหรือวิกฤติ เป�นไปอย�างรวดเร็ว 
ทันต�อสถานการณ� มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รายงานผลการปฏิบัติการ รวมทั้งป9ญหาและ
อุปสรรค ในการปฏิบัติการ ต�อคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก ไขป9ญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได รับมอบหมาย 

 3) คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก(ไขป+ญหาภาคเกษตร 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีผู ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป�นประธาน ผู ว�าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือผู แทน เป�นรองประธาน กรรมการ ประกอบด วย หัวหน าส�วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�ทั้งราชการส�วนภูมิภาคและส�วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู�ในจังหวัด และ
ผู อํานวยการเขตหรือผู แทน และเจ าหน าที่สํานักงานปศุสัตว�พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป�นเลขานุการ  

 คณะกรรมการมีอํานาจหน าที่อํานวยการ สร างการรับรู  ประสานแผนปฏิบัติการ 
และแสวงหาความร�วมมือจากภาคส�วนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข องในการบูรณาการการปฏิบัติงานร�วมกันกับ 
ส�วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ให เกิดความสอดคล องกัน รวมทั้งปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ให เป�นเอกภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
ด านการเกษตรและสหกรณ�ที่เป�นรูปธรรม ติดตาม เฝ;าระวัง และรายงานสถานการณ�ที่จะเป�นป9ญหาหรือ
ส�งผลกระทบต�อภาคเกษตร และพิจารณาดําเนินการป;องกัน ควบคุม และแก ไข รวมถึงการบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรต�างๆ ของส�วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ที่อยู�ในเขตพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร เพื่อแก ไขป9ญหาภาคเกษตรในสถานการณ�ฉุกเฉินหรือวิกฤติเป�นไปอย�างรวดเร็ว ทันต�อ
สถานการณ� มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด หัวหน าส�วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�ทั้งในระดับกรมให ความร�วมมือและให ความช�วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ผู ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ�ที่ได รับมอบหมายส่ังการ กํากับ และติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก ไขป9ญหาภาคเกษตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สํานักงานปศุสัตว�
พื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก ไขป9ญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต�อปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� แต�งตั้งคณะทํางานได ตามความจําเป�นและความเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได รับมอบหมาย 

 

4. ข้ันตอนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ# 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. หน�วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� จัดทําโครงการเพื่อขอ
งบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม ประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ยกระดับสวัสดิการ ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร างโอกาสในอาชีพและการจ างงาน
และแผนปฏิรูปโครงสร างการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ โดยมีโครงการที่สอดคล องกับ 
ไทยนิยม ยั่งยืน 2 ประการ คือ 1) คนไทยไม�ทิ้งกัน จํานวน 2 โครงการ และ 2) ชุมชน 
อยู�ดีมีสุข จํานวน 18 โครงการ พร อมจัดทําเป�นเมนูทางเลือกในการพัฒนาอาชีพโดย

แบ�งเป�นเมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล และเมนูการพัฒนากลุ�ม/ชุมชน ส�งให( สศก. ประมวล
เปIนภาพรวม 

มค.-  15 ก.พ.  
61 

2. สศก. ส�งเมนูทางเลือกให  สป.กษ. เพื่อนําส�งให ทีมครู ก. ของ กษ. (เกษตรจังหวัด 
และเกษตรและสหกรณ#จังหวัด) ที่เข าร�วมฟ9งนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรับฟ9งการ
ช้ีแจงครู ก. ร�วมกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ� 2561 ที่เมืองทองธานี  

16 ก.พ. 61 

3. ปลัด กษ. และกรมท่ีเกี่ ยวข(อง  จัดประชุม ช้ีแจงแนวทางการขับ เคลื่อน 

การดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส�วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และ
ช้ีแจงเมนูทางเลือกผ�านระบบ VDO Conference กับเจ าหน าที่ กษ.ทุกหน�วยงานในระดับ
จังหวัด/อําเภอ 

16 ก.พ. 61 

4. เกษตรและสหกรณ#จังหวัดจัดทีมผู แทน กษ. เพื่อเข าร�วมทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. 

จํานวน 7,663 ทีม อย�างน อยทีมละ 1 คน โดยประสานรายช่ือเจ าหน าที่ ระดับจังหวัด/
อําเภอ/ตําบล จากหน�วยงาน กษ. ระดับจังหวัด (สํานักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว�จังหวัด 
ประมงจังหวัด สหกรณ�จังหวัด ตรวจบัญชีสหกรณ�จังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด 
ชลประทานจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ให กําหนดจํานวนเจ าหน าที่ตามสัดส�วนของ  

17 – 19  ก.พ. 
61 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
บุคลากรในแต�ละหน�วยงาน) เตรียมพร อมเพื่อสนับสนุนให กับปลัดจังหวัด/นายอําเภอ  

ในการเข าร�วมทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. ของ มท.  (หากมีการร(องขอ) 
 

5. ผู(แทน กษ. ท่ีจะเข(าร�วมทีมไทยนิยม ครู ข. เข ารับฟ9งการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานจาก ครู ก. ของจังหวัด ที่ผู ว�าราชการจังหวัดจัดขึ้น พร อมศึกษาเมนูทางเลือก
ของ กษ. เพื่อนําไปพูดคุยให ข อมูลในการลงพื้นที่ปรับทุกข�ผูกมิตรกับประชาชน 

19 - 20 ก.พ. 61 

6. ครู ข. ร�วมทีมลงพื้นท่ีคร้ังท่ี 1 เพื่อพบปะปรับทุกข�ผูกมิตร รับฟ9งป9ญหา และความ

ต องการของประชาชน และนําเสนอเมนูทางเลือกของ กษ. พร อมช้ีแจงทําความเข าใจ 
และประชาสัมพันธ�งานตามนโยบายของ กษ. ให ประชาชนได รับทราบ ประมวลความ

ต องการที่สอดคล องกับเมนูส�งให เกษตรและสหกรณ#จังหวัด เพื่อส�งต�อให กับหน�วยงาน
เจ าของโครงการตาม Function ในระดับพื้นที่ 

เริ่ม 21 ก.พ. - 20  
มี.ค. 61 

 

7. หน�วยงานตาม Function ที่มีแผนงาน/โครงการและได รับงบประมาณ ภายใต โครงการ 
ไทยนิยม ยั่งยืน ดําเนินการตามเมนูทางเลือก สนับสนุนตามความต องการของเกษตรกร 

1 เม.ย.-30 
ก.ย. 61 

8. กํากับและติดตามการดําเนินงานในระดับจังหวัดโดยผู ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ� และรายงานให  ปลัด กษ. และ รมว. รมช. กษ. ทราบเป�นระยะ 

1 เม.ย. – 30 
ก.ย. 61 

9. สศก. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ 1 เม.ย. – 30 
ก.ย. 61 

 

แนวปฏิบัติของ ครู ข. เกษตร ทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล 
กิจกรรม 
1. ครู ข. เกษตร เข(าร�วมทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล ทีมละ 1-2 คน โดยการแต�งตั้งเข าร�วม

ทีมของนายอําเภอ (ทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. 1 ทีม รับผิดชอบประมาณ 10 หมู�บ าน ใช เวลาในการลงพบปะ
ประชาชนวันละ 1 หมู�บ าน) ครู ข. เกษตร ลงพื้นที่ร�วมกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. ของกระทรวงมหาดไทย  
โดยเน นการลงพื้นที่ครั้งที่  1 เป�นหลัก เนื่องจากครั้งที่  1 เป�นการพูดคุยในประเด็นด านเศรษฐกิจ คือ  
ประเด็น 02 คนไทยไม�ทิ้งกัน และประเด็น 03 ชุมชนอยู�ดีมีสุข  

2. ครู ข. เกษตร ร�วมทีมลงปฏิบัติงานในพื้นท่ีหมู�บ(าน คร้ังท่ี 1 โดยมีภารกิจดังนี้ 

    1) พบปะปรับทุกข#ผูกมิตรกับประชาชน  
    2) ประชาสัมพันธ#แจ(งข�าวสาร และงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ในเรื่องต�าง ๆ 

ดังนี้ 

• ประชาสัมพันธ�ให เกษตรกรเข าใจว�าการแนะนําและส�งเสริมการผลิตสินค าเกษตรของ
กระทรวงเกษตรฯ มีการเช่ือมโยงกับตลาด เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตร
ได อย�างแน�นอน 
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• ประชาสัมพันธ�ให เกษตรกรทราบว�าป9จจัยการผลิตที่กระทรวงเกษตรฯ แจกเป�นของดี 
มีคุณภาพ ถ าเกษตรกรได รับของไม�ดีสามารถร องเรียนได  

• ประชาสัมพันธ�ให เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน�วยงานเกษตร เพื่อผลประโยชน�
ในการเข าถึงสวัสดิการ และภาครัฐสามารถใช เป�นข อมูลในการจัดทํานโยบายมาตรการ 
รวมถึงการแก ไขป9ญหาให กับเกษตรกรได อย�างถูกต อง ตรงตามความต องการ 

• ขอให เกษตรกรเข าไปใช บริการ ณ ศูนย�เรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตร 
หรือ ศพก. เพื่อพัฒนาตนเองให มีความเช่ียวชาญในการเกษตรที่ตนเองผลิต สามารถ
ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป�นผู ประกอบการ รวมทั้งเกษตรกรที่มี 
smart phone สามารถ download  แอปพลิเคช่ันที่หน�วยงานต�างๆ จัดทําไว เพื่อเข าถึง
ข อมูลข�าวสาร 

• ประชาสัมพันธ�ให เกษตรกรสมัครเข าร�วมโครงการแปลงใหญ�มากขึ้น เพื่อร�วมกันบริหาร
จัดการสินค าเกษตร มีการเช่ือมโยงตั้งแต�การผลิต การสร างมูลค�าเพิ่ม และการตลาด 
ผลิตสินค าให มีคุณภาพ และปริมาณตรงตามความต องการของตลาด 

• ประชาสัมพันธ�ให เกษตรกรปฏิบัติตามคําแนะนําและประกาศของภาครัฐในการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อปลูกพืชฤดูแล ง และทําความเข าใจให ประชาชนตระหนักถึงความเป�น
เจ าของและร�วมกันดูแลรักษาคู/คลองส�งน้ํา/ฝายในชุมชน  

• ประชาสัมพันธ�ให เกษตรกรผลิตสินค าเกษตรที่มีคุณภาพได มาตรฐาน อย�างน อยเป�น GAP 
และอาจพัฒนาสําหรับตลาดเฉพาะเป�นสินค าเกษตรอินทรีย� ซึ่งจะทําให เกษตรกรมีรายได 
จากการเกษตรสูงขึ้น 

• สนับสนุนให เกษตรกรรายย�อยรวมตัวกันเป�นสหกรณ� วิสาหกิจชุมชน และกลุ�มเกษตรกร 
ผลิตโดยใช ป9จจัยการผลิตร�วมกัน แปรรูปเพื่อสร างมูลค�าเพิ่ม บริหารจัดการ และ
การตลาดซึ่งจะทําให มีอํานาจในการต�อรองเพิ่มขึ้น 

• ประชาสัมพันธ�ให เกษตรกรเห็นถึงประโยชน�ของการทําประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
ซึ่งป9จจุบันมีการประกันภัยการปลูกข าว และให ไปยื่นขอทําประกันภัยได ที่ ธ.ก.ส. 

3) รับฟ+งความทุกข# และป+ญหาด(านการเกษตร โดยเสนอเมนูทางเลือกของกระทรวงเกษตรฯ 
เพื่อแก ป9ญหา หรือบรรเทาความเดือดร อน โดย ครู ข. เกษตร สามารถศึกษารายละเอียดเมนูได จากคู�มือ 
โดยมีประเด็นดังนี้ 

• ประเภทของเมนูทางเลือก ประกอบด วย 2 ประเภท คือ  

(1) เมนูทางเลือกรายบุคคล เป�นการช�วยเหลือรายบุคคล ตามเงื่อนไขของแต�ละโครงการ 
เช�น เมนูพัฒนาทักษะอาชีพ และเมนูพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย�อย เป�นต น 
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(2) เมนูทางเลือกรายกลุ�ม/ ชุมชน  
- รายกลุ�ม เกษตรกรจะต องมีการรวมกลุ�มเป�นสหกรณ� กลุ�มเกษตรกร หรือวิสาหกิจ 

ชุมชน เพื่อขอรับการช�วยเหลือ โดยรัฐสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ� โครงสร างพื้นฐาน 
ต�างๆ ให บริหารจัดการภายในกลุ�ม เช�น เมนูส�งเสริมกลุ�มผลิตเมล็ดพันธุ�ข าว  
เมนูจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร เป�นต น 
- รายชุมชน เป�นการช�วยเหลือที่คนในชุมชนทั้งหมดได รับประโยชน� แก ป9ญหาที่

เป�นป9ญหาร�วมของชุมชนโดยไม�ระบุตัวบุคคลที่ชัดเจน เช�น เมนูพัฒนาแหล�งน้ํา
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมนูพัฒนาโครงสร างด านแหล�งน้ํา
ชลประทาน เป�นต น  

• เปOาหมายรายพื้นท่ีของเมนูทางเลือก ครู ข.เกษตร จะต องศึกษาเป;าหมายรายพื้นที่ของ
แต�ละเมนูทางเลือกให ชัดเจน เพื่อเลือกนําเสนอในแต�ละพื้นที่ โดยมีเป;าหมาย 2 รูปแบบ 
ดังนี้ 
(1) เมนูทางเลือกที่มีการกําหนดพื้นที่เป;าหมายไว แล ว เช�น เมนูก�อสร างถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.

ในเขตปฏิรูปที่ดิน 8 แห�ง / เมนูกลุ�มผลิตเมล็ดพันธุ�ข าว 18 กลุ�ม ทั้งสองเมนูมีการ
กําหนดกลุ�มเป;าหมายไว เรียบร อยแล ว ดังนั้นเมนูเหล�านี้ใช สําหรับประชาสัมพันธ�
เฉพาะในพื้นที่เป;าหมายนี้เท�านั้น 

(2) เมนูทางเลือกที่ยังไม�กําหนดเป;าหมายพื้นที่เฉพาะเจาะจง เช�น เมนูพัฒนาอาชีพตาม
ความต องการของเกษตรกร/ เมนูพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย�อย 
สามารถเชิญชวนเกษตรกรในทุกพื้นทีที่มีศักยภาพเข าร�วมโครงการ  

4) ประชาสัมพันธ#ให(เกษตรกรทราบ สร(างความรู(ความเข(าใจเกี่ยวกับโครงการตามนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 16 โครงการ และเชิญชวนเกษตรกรเข าร�วมโครงการ ดังนี้ 

• ศูนย�เรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตร 

• ระบบส�งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ� 

• พัฒนาเกษตรกรสู� Smart Farmer 

• การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-map 

• พัฒนาคุณภาพสินค าเกษตรสู�มาตรฐาน GAP 

• เกษตรอินทรีย� 

• ธนาคารสินค าเกษตร 

• การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และระบบกระจายน้ํา 

• เกษตรทฤษฎใีหม� 
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• พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ 

• จัดระเบียบประมงให เป�นไปตามมาตรฐาน (แก ป9ญหา IUU) 

• พัฒนาศูนย�เมล็ดพันธุ�ข าว 

• การเพิ่มมูลค�าสินค าเกษตรและการใช เครื่องจักรกลการเกษตร 

• ตลาดสินค าเกษตร 

• การช�วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ�และกลุ�มเกษตรกร 

• แผนการผลิตและการตลาดข าวครบวงจร 

3. ครู ข. เกษตร อาจร�วมลงพื้นที่  ในการพบปะกับประชาชน ในครั้งที่  2, 3 และ 4 ได ตาม 
ความจําเป�น เพื่อแจ งความคืบหน าการดําเนินการเตรียมการของ กษ. ให ประชาชนทราบ 

 

 

รูปภาพท่ี 2 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ# 

แนวทางการขับเคล่ือนไทยนิยม ยั่งยืน ท้ังระบบ

ปฏิบัติตามแผน

เกษตรจังหวัด
ประมงจังหวัด
ปศุสัตว$จังหวัด
พัฒนาท่ีดินจังหวัด
ปฏิรูปท่ิดินจังหวัด
สหกรณ$จังหวัด
ชลประทานจังหวัด
ศูนย$วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กยท.จังหวัด
ฯลฯ

ทีมไทยนิยม 
ครู ข. มท.

มีผู-แทน กษ.
7,663 คน

ผู-แทน กษ.ในทีมไทยนิยมประมวลความต-องการของ
เกษตรกรระดับตําบลจากแต4ละทีม

เกษตรและสหกรณ$จังหวัด

                      เมนูอาชีพ
- ปรับเปล่ียนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง เช4น พัฒนา

อาชีพชาวสวนยาง ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม'เหมาะสมให*ทํา
การเกษตรผสมผสาน

- พัฒนาการผลิตพันธุ$พืช สัตว$ และเครือข4าย  
ผู-ผลิต เช'น ผลิตเมล็ดพันธุ.ดี ศูนย.ขยายพนัธุ.พืช/สัตว./
ประมง

- บริหารจัดการและสร-างมูลค4าเพิ่มสินค-า
เกษตร เช4น  แปรรูปยางพารา สนับสนุนอุปกรณ.แปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร

- พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมลํ้า เช'น ส'งเสริม
อาชีพด*านการเกษตร พัฒนาผู*ประกอบการเกษตร 

- พัฒนาโครงสร-างพื้นฐานด-านนํ้าระดับชุมชน เช'น 
สร*างฝายชะลอนํ้า/แหล'งน้ําชุมชน

หน4วยงานระดบักรม
จัดทําโครงการเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณป: 2561 เพิ่มเติม

ภายใต-แผนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และแนวทางปฏิรูปภาคการเกษตร 
และเสนอเป>นเมนูอาชีพรายบุคคล และรายกลุ4ม/ชุมชน

ครู ก.
เกษตร
จังหวัด/

กษ.จงัหวัด

ผู-แทน กษ. จาก
หน4วยงานในพ้ืนที่ 

(กสก. ปศ. กป. กสส. 
ส.ป.ก. ตส. พด. ชป.)

ประชุมชี้แจงหน'วยงาน กษ. ในพ้ืนที่
ทาง VDO Conference  (16 ก.พ. 61)

เข*าร'วมทีม

ความต-องการ
สอดคล-องกับเมนู กษ.

ผู-ตรวจราชการ กษ. 
ตรวจติดตามกํากับการ
ดําเนินงาน

สศก. 
ติดตามและประเมินผล

รมว.กษ. /รมช.     ปลัด กษ. /รองปลดั

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 
 

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
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5. เมนูทางเลือก 
� เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล 

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก�เกษตรกรผู"ลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห�งรัฐของ กษ.  
เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพ 

(สป.กษ. กข. กป. ปศ. วก. 
กสก. ส.ป.ก. มม. พด.) 

เป.าหมาย :   
เกษตรกรผู�ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห งรัฐ ที่ผ านการวิเคราะห#อาชีพมีความต�องการพัฒนาตนเอง  
494,960 ราย สิ่งที่เกษตรกรได�รับเงินค าตอบแทนช วงที่รับการอบรม 
- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการทําการเกษตรอย างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย#

เครือข ายปราชญ#ชาวบ�านและศูนย#เครือข ายอื่น ๆ 4 วัน 3 คืน  ทั่วประเทศ 88,630 ราย  
(สป.กษ.)  

- อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ#ข�าว ให�แก เกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน 2,830 ราย           
45 จังหวัด (กข.)  

- อบรมหลักสูตรการผลิตข�าวคุณภาพดี ให�แก เกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน 5,970 ราย           
45  จังหวัด (กข.)  

- อบรมหลักสูตรการแปรรูปข�าวและผลิตภัณฑ# เช น ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากข�าวให�แก 
เกษตรกร  ระยะเวลา 2 วัน 1,720 ราย (กข.) 

- อบรมให�ความรู�ด�านประมง และสนับสนุนปCจจัยการผลิต (พันธุ#ปลาดุกและปลาหมอ        
1,000 ตัว/ราย พันธุ#กบ 700 ตัว/ราย อาหารสัตว#น้ํา 1 กระสอบ วัสดุทําบ อพลาสติกบ อละ 
800 บาท กระชังบก อันละ 750 บาท) ให�แก เกษตรกร 75,000 ราย  ทั่วประเทศ (กป.)  

- อบรมอาชีพด�านปศุสัตว#แก เกษตรกรเครือข ายการเรียนรู�การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด�านปศุสัตว# 
882 รุ นๆ ละ 10 คน ระยะเวลา 3 วัน 8,820 ราย  (ปศ.)  

- อบรมเพิ่มทักษะการดูแลรักษาและซ อมเครื่องเตรียมดิน ให�แก เกษตรกร 400 ราย  จังหวัด
เชียงใหม  ขอนแก น อุบลราชธานี และจันทบุรี (วก.) 

-  อบรมตามหลักสูตรที่เกษตรกรแจ�งความประสงค# จํานวน 85 หลักสูตร 360 รุ นๆ ละ 30 ราย 
รวม 10,800 ราย (กสก.) 

- อบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพหัตถกรรมพื้นบ�าน (งานเครื่องเรือนหวาย งานผ�าบาติก งานบรรจุภัณฑ# 
งานศิลปะประดิษฐ# งานช างวาดภาพสีน้ํามัน)  ให�แก สมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชนและผู�สนใจ  
300 ราย 5 รุ นๆละ 60 ราย (สปก.) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 
ให�แก เกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน 250 ราย 4 รุ น (สปก.)   

 - อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Learning by Doing การเพิ่มทักษะอาชีพการเกษตร ให�แก เกษตรกร    
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,800 ราย (สปก.)  

1. 
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- อบรมการปลูกหม อนผลสด ระยะเวลา 3 วัน ให�แก เกษตรกร 400 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตร
สําหรับประกอบอาชีพ 4,418 บาทต อราย (มม.)  

- อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ#จากหม อนไหม ระยะเวลา 3 วัน ให�แก เกษตรกร 1,200 ราย  
สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ 1,668  บาทต อราย  (มม.)  

- อบรมการถ ายทอดเทคโนโลยีด�านการพัฒนาที่ดิน ให�แก เกษตรกร 9,600 ราย สนับสนุนวัสดุ
การเกษตรในการอบรมความรู�ให�กับเกษตรกรพร�อมค าอาหาร  ค าพาหนะ และที่พัก และอื่นๆ (พด.) 

โครงการจ"างแรงงานชลประทานสร"างรายได"แก�เกษตรกร 
เมนู : จ"างแรงงานสร"างรายได"  

(ชป.) 

เป.าหมาย :  
จ�างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่เข�าดําเนินการซ อมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน 7,520 ราย  

เง่ือนไข :  
1. เปWนเกษตรที่เข�าร วมโครงการลงทะเบียนผู�มีรายได�น�อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ  
2. เปWนเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรกลุ มผู�ใช�น้ําชลประทาน ประชาชน และผู�ใช�แรงงานทั่วไป 

วิธีการสนับสนุน :  
1. จ�างแรงงานในอัตราค าแรงขั้นตํ่า เพื่อดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 6 เดือน  
2. สนับสนุนให�ความรู� และขั้นตอนการปฏิบัติงานก อนการเริ่มปฏิบัติงาน 

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :    
ค าจ�างแรงงาน 

โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย�อยเพื่อความยั่งยืน 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย�อย 

(กยท. / กสก.) 

เป.าหมาย :  
1. เกษตรกรทํากิจกรรมการเกษตรอื่นทดแทนการทําสวนยาง จํานวน 150,000 ไร  รายละไม เกิน 

10 ไร  (กยท.) 
2. อบรมเกษตรกรที่เข�าร วมโครงการ 30,000 ราย (กสก.)  

เง่ือนไข :  
1. เปWนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.  
2. มีเนื้อสวนยางที่ถือครองไม เกิน 50 ไร  
3. เกษตรกรต�องโค นยางเพื่อปรับเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น รายละไม ตํ่ากว า 1 ไร  แต ไม เกิน 10 ไร   

(คิดเฉลี่ย 70 ต�น/ไร ) 
4. ต�นยางที่จะโค นต�องมีอายุตํ่ากว า 25 ปZ  
5. ต�องไม เปWนสวนยางที่อยู ระหว างการส งเสริมและสนับสนุนให�มีการปลูกแทน ของ กยท. 
 
 

3. 

2. 
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วิธีการสนับสนุน :  
1. เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ไร ละ 10,000 บาท โดยแบ งจ ายเปWน 2 งวด 

- จ ายเงินงวดที่ 1 ไร ละ 4,000 บาท เข�าบัญชีเกษตรกร เมื่อเกษตรกรโค นต�นยางและจัดทํา
แผนพัฒนาอาชีพการเกษตรกรรายคนแล�วเสร็จ 

- จ ายเงินงวดที่ 2 ไร ละ 6,000 บาท เข�าบัญชีเกษตรกร เมื่อเกษตรกรเข�ารับการอบรมการ
ประกอบอาชีพใหม กับกรมส งเสริมการเกษตรตามแผนพัฒนาอาชีพและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาอาชีพแล�วเสร็จ ร�อยละ 40 

2. อบรมการประกอบอาชีพใหม ในกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ 
2.1 การปลูกพืชผักสวนครัว เช น พริก มะเขือ แตงกวา ถัวฝCกยาว ฟCกทอง บวบ ตะไคร�  
     ผักเหลียง ผักกาด ข�าวโพด ผักพื้นบ�าน ฯลฯ 
2.2 การปลูกไม�ดอกไม�ประดับ เช น ดาวเรือง เบญจมาศ บอนสี หน�าวัว กล�วยไม� ไม�ตัดใบ ฯลฯ 
2.3 เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เช น ผ้ึง จ้ิงหรีด ชันโรง ฯลฯ 
2.4 ปลูกไม�ผลไม�ยืนต�น เช น ทุเรียน มะม วง มะละกอ ไผ  กล�วย ฝร่ัง มังคุด ลองกอง ส�ม ฯลฯ 
2.5 อบรมให�ความรู�ด�าน ประมง และปศุสัตว# 

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :  
1. ได�รับเงินชดเชยจากการปรับเปลี่ยนอาชีพสวนยางพาราไปทําอาชีพอื่น ไร ละ 10,000 บาท  
2. ได�รับความรู�จากการเข�าร วมอบรมเพื่อจัดทําแผนการผลิต/การประกอบอาชีพใหม  

โครงการสร"างทักษะและส�งเสริมอาชีพด"านการเกษตร 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต"องการของ
เกษตรกร 

(กสก.) 

เป.าหมาย :  
พื้นที่  77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ๆ ละ 200 ราย เป^าหมายเกษตรกร 1,820,200 ราย  
1. ฝ_กอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร การผลิตพันธุ#พืช การผลิตปุ`ยอินทรีย#และการปรับปรุง

บํารุงดิน การจัดการศัตรูพืช ฟาร#มชุมชน การผลิตอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ#เกษตร ปศุสัตว# 
ประมง แมลงเศรษฐกิจอื่นๆ และการเกษตรอื่น ๆ  1,820,200 ราย  

2. สนับสนุนชุมชน 9,101 ชุมชน ดําเนินงานโครงการ ชุมชนละ 300,000 บาท  

เง่ือนไข :  
เปWนเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ# ทั้งนี้ ต�องไม เปWนเกษตรกรที่เข�าร วมโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน จํานวน 
9,101 ชุมชน  เกษตรกร 200 รายต อชุมชน 
 
 
 

4. 
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วิธีการสนับสนุน :   
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร   เปWนหลักสูตรที่มุ งเน�นการพัฒนาเกษตรกรที่มีการรวมกลุ มกัน   

โดยการเรียนรู�ฐานวิธีคิด หลักการสําคัญของการรวมกลุ ม การสร�างความเข�มแข็ง การเริ่มต�น 
ประกอบธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและการจัดทําแผนธุรกิจ การสร�างความเข�าใจร วมกันในการ
ขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้ง การเลือกใช�เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
ที่เพิ่มผลิตภาพการผลิต การลดต�นทุน การเพิ่มมูลค าผลผลิต และการทําแผนธุรกิจกลุ มเพื่อ
ขอรับการสนับสุนนการดําเนินการร วมกัน  ดําเนินการฝ_กอบรม จํานวน 3  วัน/หลักสูตร/รุ น  

กิจกรรมการพัฒนากลุ มเกษตรกร  สนับสนุนกลุ มเกษตรกรที่ผ านการอบรม มีความพร�อมในการ
พัฒนากลุ มโดยสนับสนุนไม เกินชุมชนละ 300,000 บาทเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ#เท านั้น        
(ไม มีค าแรง) 

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ  
 1. เกษตรกร จํานวน 1,820,200 ราย ได�รับการพัฒนาและเกิดการรวมกลุ มดําเนินการผลิต   

ในรูปของกลุ มเกษตรกรในชุมชน 
 2. ได�ความรู�ในการประกอบการเกษตร เช น การผลิตพันธุ#พืช การผลิตปุ`ยอินทรีย#และการปรับปรุง

บํารุงดิน การจัดการศัตรูพืช ฟาร#มชุมชน  การผลิตอาหาร  การแปรรูปผลิตภัณฑ#เกษตร       
ปศุสัตว# ประมง  แมลงเศรษฐกิจ และการเกษตรอื่นๆ 

โครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก"ไขป7ญหาท่ีดินทํากินของ
เกษตรกร 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได"รับจัดสรรท่ีดินจาก คทช.  
(อบรมการจัดทําบัญชี) 

(ตส.) 

เป.าหมาย :  
เกษตรกรที่ได�รับการจัดสรรที่ดินจาก คทช. จํานวน 12,910 ราย  

เง่ือนไข :  
1. เปWนเกษตรกรที่ได�รับจัดสรรที่ดินทํากิน ที่ผ านการพิจารณาของ คทช. แล�ว  
2. รวมกลุ มกันในรูปแบบสหกรณ#  

วิธีการสนับสนุน :  
จัดอบรมการจัดทําบัญชีต�นทุนอาชีพ ให�ค าพาหนะ/ ค ากํากับและติดตามการจัดทําบัญชีแก 
อาสาสมัครเกษตรด�านบัญชี/ ค าจ�างเหมาลูกหลานเกษตรกร ในพื้นที่โครงการ จัดเก็บและบันทึก
ข�อมูลเพื่อประมวลผลโครงการ  

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :  
1. ความรู�ในการจัดทําบัญชีต�นทุนประกอบอาชีพ 
2. ค าพาหนะ/ ลูกหลานเกษตรกรได�รับค าจ�าง 
 

5. 
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โครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก"ไขป7ญหาท่ีดินทํากินของ
เกษตรกร 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได"รับจัดสรรท่ีดินจาก คทช.  
(อบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน) 

(กสส.) 

เป.าหมาย :  
    เกษตรกรผู�ได�รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทํากินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 

12,910  ราย ใน 36 จังหวัด 50 พื้นที่ 

เง่ือนไข :  
เปWนเกษตรกรที่ได�รับการจัดที่ดินทํากินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

วิธีการสนับสนุน :  
1. ประสาน แนะนํา และจัดทําข�อมูลเกษตรกรเป^าหมายรายคน 
2. จัดอบรมเกษตรกรเป^าหมายในพื้นที่ ได�แก   

2.1 เรียนรู�ศาสตร#พระราชา ให�รู�สํานึกหวงแหนและรักในแผ นดิน  
2.2 ให�ความรู�ในการรวมกลุ มและแนะนํา ส งเสริมการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ#  
2.3 การส งเสริมและพัฒนาอาชีพ (อาชีพหลัก/อาชีพรอง) 

3. ติดตามและประเมินผล  

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :  
1. สนับสนุนการก อสร�าง/พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและจัดหาอุปกรณ#ในพื้นที่จัดที่ดิน 10 แห ง เช น 

1) สร�างอาคาร 8 แห ง 2) ปรับปรุงอาคารรับซื้อผลผลิต 3) ห�องเย็น 4) อุปกรณ#ตกแต งทํา
ความสะอาด 5) ต อเติมโกดัง 6) ก อสร�างโรงเรือนแปรรูป  

2. ความรู�ในการทําบัญชีต�นทุนประกอบอาชีพ 
3. ความรู�ในการพัฒนาอาชีพเกษตร 

โครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก"ไขป7ญหาท่ีดินทํากินของ
เกษตรกร 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรท่ีได"รับจัดสรรท่ีดินจาก คทช. 
(อบรมอาชีพ และป7จจัยการผลิต)   

(ส.ป.ก.) 

เป.าหมาย :  
เกษตรกร (คทช.) 1,300 ราย  

เง่ือนไข :  
เปWนเกษตรกรที่ได�รับการจัดสรรการจัดที่ดินตามนโนบายรัฐบาล 
 
 
 

6. 

7. 
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วิธีการสนับสนุน :  
สนับสนุนค าเดินทาง ค าเบี้ยเลี้ยง ค าปCจจัยการผลิต ให�แก เกษตรกรที่เข�าร วมโครงการฝ_กอบรม
เกษตรกรเพื่อเปWนการกระตุ�นให�เกษตรกรนําแนวทางศาสตร#พระราชาไปใช�ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมโดยเฉลี่ย จํานวนรายละ 6,022 บาท 

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :  
1. ความรู�ในการพัฒนาอาชีพเกษตร  
2. รูปแบบการทําการเกษตรตามแนวทางศาสตร#พระราชา    
3. ปCจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ#พืช พันธุ#สัตว# ค าวัสดุการทําปุ`ยหมัก 

โครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก"ไขป7ญหาท่ีดินทํากินของ
เกษตรกร 
เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพหม�อนไหม   

(มม.) 

เป.าหมาย :  
อบรมการปลูกหม อนเลี้ยงไหมในเขตภาคเหนือ 800 ราย  

เง่ือนไข :  
เปWนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมหม อนไหม 

วิธีการสนับสนุน :  
1. สนับสนุนพันธุ#หม อนและไข ไหม 
2. สนับสนุนการสร�างโรงเลี้ยงไหม 
3. อบรมให�ความรู� 
4. ประสานภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตเกษตรกร 

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :  
1. ความรู�ในการปลูกหม อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมและการแปรรูปแผ นใยไหม  
2. โรงเลี้ยงไหมสําหรับการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมเพื่อสร�างรายได� รายละไม เกิน 20,000 บาท  

โครงการพัฒนาผู"ประกอบการเกษตรรุ�นใหม� 
เมนู : พัฒนาผู"ประกอบการเกษตรรุ�นใหม�  

(กสก.) 

เป.าหมาย :  
อบรมหลักสูตรการเปWนผู�ประกอบการเกษตรรุ นใหม  ให�แก เกษตรกร 3,850 ราย ผู�ประกอบการ
เกษตรรุ นใหม  900 ราย ผู�ประกอบเกษตรรุ นใหม สู สากล 90 ราย  

เง่ือนไข :  
1. ต�องเปWนเกษตรกรรุ นใหม ที่ผ านการประเมินคุณสมบัติเปWน Young Smart  Farmer  
2. มีเป^าหมายในการพัฒนาต อยอดให�เปWนผู�ประกอบการเกษตรรุ นใหม ที่มีการบริหารจัดการด�วย

เทคโนโลยีสมัยใหม  ความคิดสร�างสรรค# นวัตกรรม เครือข ายในการทําธุรกิจเกษตร และเปWน
ผู�นําด�านเกษตร 4.0 

8. 

9. 
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วิธีการสนับสนุน :  
1. พัฒนาผู�ประกอบการเกษตรกรรุ นใหม  

- อบรมหลักสูตรเตรียมความพร�อมสู การเปWนผู�ประกอบการเกษตรกรรุ นใหม  
- อบรมหลักสูตรผู�ประกอบการเกษตรกรรุ นใหม  โดยสนับสนุนการฝ_กปฏิบัติตามแผนธุรกิจเกษตร 
- ส งเสริมการประชาสัมพันธ#และจัดแสดงสินค�าเกษตรของเกษตรกรรุ นใหม ในประเทศ 

2. พัฒนาศูนย#บ มเพาะเกษตรกรรุ นใหม  จํานวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย# 

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :  
เกษตรกรได�ความรู�ในการเปWนผู�ประกอบการรุ นใหม  , การพัฒนาเปWนผู�ประกอบการ และการพัฒนา
สู เกษตรกรรุ นใหม สู สากล 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไม�เหมาะสมในการปลูกข"าวเพื่อผลิต
สินค"าอื่นท่ีเหมาะสม  
เมนู : ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไม�เหมาะสมในการปลูกข"าวเพื่อผลิต 
สินค"าอื่นท่ีเหมาะสม  

(พด.) 

เป.าหมาย :  
จัดทําระบบอนุรักษ#ดินและน้ํา เพื่อสนับสนุนให�ผลิตสินค�าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข�าวที่ไม 
เหมาะสม (N) จํานวน 6,832 ไร  (เกษตรกร 725 ราย) 13 จังหวัด  

เง่ือนไข :  
เปWนเกษตรกรที่มีความประสงค#จะปรับเปลี่ยนการผลิตข�าวในพื้นที่ไม เหมาะสม N (Non Suitability) 
ในพื้นที่เป^าหมาย  13 จังหวัด  

วิธีการสนับสนุน :  
1. ก อสร�างระบบอนุรักษ#ดินและน้ําให�เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน จํานวน 6,832 ไร  
2. อบรมถ ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให�กับเกษตรกรที่เข�าร วมโครงการ เพื่อการผลิตพืช

ปรับเปลี่ยนได�อย างมีประสิทธิภาพ  

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ   
1. พื้นที่ที่ไม เหมาะสมกับการปลูกข�าวได�รับการปรับเปลี่ยนเปWนพืชที่เหมาะสม 
2. เกษตรกรเจ�าของพื้นที่มีรายได�เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 
3. มีการผลิตภาคเกษตรที่เหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการของตลาดและลดต�นทุนการผลิต 

โครงการสร"างทักษะและส�งเสริมอาชีพด"านการเกษตร 
เมนู : พัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑC  

(วก.) 

เป.าหมาย :  
1. ฝ_กอบรมให�ความรู�และเสริมทักษะการผลิตชีวภัณฑ#ควบคุมศัตรูพืช จํานวน 16 ชนิด            

ให�เกษตรกรในพื้นที่ ศพก. และกลุ มเกษตรพร�อมผลิต  ชีวภัณฑ#ใช�เอง จํานวน 2,500 ราย      
รวม 33 จังหวัด  

10. 

11. 
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2. พัฒนาศูนย#เครือข ายของกรมวิชาการเกษตรให�เปWนศูนย#ผลิตและแหล งกระจายชีวภัณฑ#ควบคุม
ศัตรูพืช 16 ชนิด 22 ศูนย# 

เง่ือนไข : 
เปWนเกษตรกรที่มีความพร�อมที่จะเข�ารับการพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ#ใช�เอง และยังไม เคยได�รับ
การเสริมทักษะด�านการผลิตชีวภัณฑ#ควบคุมศัตรูพืชมาก อน 

วิธีการสนับสนุน :  
1. จัดซื้อครุภัณฑ#และอุปกรณ#ในการผลิตชีวภัณฑ#เพื่อใช�อบรมให�ความรู�และฝ_กทักษะในการผลิต

ขยายให�แก กลุ มเกษตรกรเป^าหมาย  
2. วิทยากรฝ_กอบรม คือ เจ�าหน�าที่ส วนกลางและส วนภูมิภาคเครือข ายกรมวิชาการเกษตรระดับ

จังหวัด 
3. สนับสนุนงบประมาณค าเบี้ยเลี้ยง ค ายานพาหนะ และที่พักตามความเหมาะสม รายละ  500 บาท/รอบ  

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :  
1. ได�ศูนย#เครือข ายของกรมวิชาการเกษตรในการเปWนศูนย#ผลิตและกระจายชีวภัณฑ# 16 ชนิด 

จํานวน 22 ศูนย# 
2. เกษตรกร จํานวน 2,500 ราย ได�รับความรู�และทักษะในการผลิตชีวภัณฑ#ควบคุมศัตรูพืชใช�เอง 

16 ชนิด และพัฒนาตนเอง ผลิตชีวภัณฑ#จําหน ายเพื่อเสริมรายได�ต อไป 
3. ได�เครือข ายเกษตรกรช วยขยายการผลิตชีวภัณฑ#ควบคุมศัตรูพืชใช�เองและผลิตเพื่อขายเปWนการ

สร�างรายได�  

โครงการสร"างทักษะและส�งเสริมอาชีพด"านการเกษตร 
เมนู : พัฒนาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ  

(ปศ.) 

เป.าหมาย : 
1. อบรมอาสาปศุสัตว#ผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ให�แก เกษตรกร จํานวน  4,100 ราย  

2. จํานวนเกษตรกรที่ได�รับการบริการจากอาสาปศุสัตว# จํานวน 100,000 ราย 

เง่ือนไข :  

เปWนอาสาปศุสัตว#ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว# 

วิธีการสนับสนุน  :  

อบรมให�ความรู�เทคนิคในเรื่องการผสมเทียมและด�านอื่นๆ ตามหลักสูตรของสัตวแพทยสภา  

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :   

1. ได�รับความรู�และเทคนิคในการผสมเทียมและใบรับรองผ านการฝ_กอบรมจากสัตวแพทยสภา 

2. ได�รับค าพาหนะ/ที่พัก/อาหาร ในช วงที่เข�ารับการฝ_กอบรม 

3. สามารถนําความรู�ไปให�บริการผสมเทียมโคเนื้อและแพะของเกษตรกร โดยถูกต�องตามระเบียบ/กฎหมาย 

 
 

12. 
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� เมนูพัฒนากลุ�ม/ชุมชน 

โครงการผลิตเมล็ดพันธุCดี 
เมนู : ส�งเสริมกลุ�มผู"ผลิตเมล็ดพันธุCข"าว  

(กข.) 

เป.าหมาย :  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ#ข�าวของกลุ มผู�ผลิตเมล็ดพันธุ#ข�าว 18 กลุ ม  
2. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑ#แปรรูปข�าวประเภทอาหารให�มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
กลุ มเกษตรกรผู�ผลิตข�าวตลาดเฉพาะ 8 กลุ ม 

เง่ือนไข :  
1. กลุ มผู�ผลิตเมล็ดพันธุ#ข�าวที่ได�รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกลุ มผู�ผลิตเมล็ดพันธุ#ข�าวดีเด น 
ระดับกลุ มศูนย#ตั้งแต ปZ 2558 – 2560 

2. ให�ความรู�แก เกษตรกรที่เปWนสมาชิกกลุ มผลิตเมล็ดพันธุ#ข�าวที่ได�รับการสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ#ฯ  
3. กลุ มเกษตรกร ที่ได�รับการคัดเลือกด�านพัฒนาต อยอดผลิตภัณฑ#แปรรูปจากข�าว และได�รับการ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ# 
4. ให�ความรู�แก เกษตรกร ที่ได�รับการคัดเลือกด�านพัฒนาต อยอดผลิตภัณฑ#แปรรูปจากข�าว      
เรื่องการใช�เครื่องมือ และการดูแล การบํารุงรักษาอย างถูกวิธี  

วิธีการสนับสนุน :  
1. สนับสนุนอุปกรณ#ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ#ข�าว จํานวน 2 รายการ/กลุ ม    
และ ให�ความรู�เรื่องวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ# การทํางานแบบกลุ ม  การบริหารจัดการโรงงาน/
เครื่องจักรและบริหารจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ#ข�าว และติดตามประเมินผล 

    2. สนับสนุนเครื่องมือด�านการแปรรูป จํานวน 11 รายการ  และ ให�ความรู�การใช�และการดูแล
รักษาเครื่องมือด�านการแปรรูป และติดตามประเมินผล  

สิ่งท่ีได"รับ : 
1. สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ#ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ#ข�าว (เครื่องเกี่ยวนวด

ข�าว 18 เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ# 18 เครื่อง) 
2. สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ#ในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ#แปรรูปจากข�าว  
(เครื่องบดแป^ง 8 เครื่อง เครื่องตีเยื่อกระดาษพร�อมชุดหม�อต�ม อ างกระจายเยื่อ ตะแกรง 8 เครื่อง)  
3. ได�ความรู�ในการผลิตเมล็ดพันธุ#/การบริหารจัดการโรงงาน/เครื่องจักรและการบริหารจัดการ
ธุรกิจเมล็ดพันธุ#ข�าว การใช�เครื่องมือและการดูแลบํารุงรักษาอย างถูกวิธี 
 
 
 

1. 
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โครงการผลิตเมล็ดพันธุCดี 
เมนู : สร"างเครือข�ายผู"ผลิตเมล็ดพันธุCพืช  

(วก.) 

เป.าหมาย :  
1. เพิ่มทักษะและจ�างเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ#พืชพันธุ#ดีมีมาตรฐาน จํานวน 4 ชนิด ได�แก  ถั่วเหลือง

ถั่วเขียว ถั่วลิสง และข�าวโพดเลี้ยงสัตว# ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคกลาง จํานวน 16 จังหวัด รวม 1,035 ราย  

2. พัฒนาห�องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ#พืช เพื่อเข�าสู มาตรฐานสากล  

เง่ือนไข : 
1. เปWนเกษตรกรที่มีความพร�อมต�องการพัฒนาทักษะและมีความประสงค#จะพัฒนาอาชีพรับจ�าง

การผลิตพันธุ#พืชพันธุ#ดีมีมาตรฐานของพืช 4 ชนิด 
2. ต�องพัฒนาห�องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ# เพื่อเข�าสู มาตรฐานสากล และใช�สําหรับ

บริการตรวจสอบคุณภาพต อไป  

วิธีการสนับสนุน  :  
   1. เมล็ดพันธุ# ปCจจัยการผลิต เพื่อใช�อบรมให�ความรู�และพัฒนาทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ#พืชพันธุ#

คุณภาพดีตามมาตรฐานแก เกษตรกรกลุ มเป^าหมาย 
   2. วิทยากรฝ_กอบรม คือ เจ�าหน�าที่ส วนกลางและส วนภูมิภาคเครือข ายกรมวิชาการเกษตร 

ระดับจังหวัด 
   3. จัดซื้อครุภัณฑ#และอุปกรณ#ในห�องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ#ตามมาตรฐาน 
   4. สนับสนุนงบประมาณค าเบี้ยเลี้ยง ค ายานพาหนะ และที่พักตามความเหมาะสม รายละ  

500 บาท/รอบ  

สิ่งท่ีเกษตรกรได"รับ :   
1. เกษตรกรได�รับความรู�และพัฒนาทักษะอาชีพการเปWนผู�รับจ�างผลิตเมล็ดพันธุ#พืชคุณภาพดีตามมาตรฐาน  
2. สนับสนุนงบประมาณค าเบี้ยเลี้ยง ค ายานพาหนะ และที่พักตามความเหมาะสม รายละ  

500 บาท/รอบ  

โครงการสร"างฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหล�งนํ้าชุมชน 
เมนู : สร"างฝายชะลอนํ้า เพื่ออนุรักษCดินและนํ้า  
(ใช"แรงงานในชุมชน) 

(พด.) 

ฝายชะลอนํ้าเพื่อการอนุรักษCดินและนํ้า  

เป.าหมาย :  

สร�างฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษ#ดินและน้ํา จํานวน 1,097 แห ง  

เง่ือนไข :  

ดําเนินการในพื้นที่ภายใต�เขตพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพ/นอกเขตปkาไม� เปWนพื้นที่สาธารณะ          
และเกษตรกรในพื้นที่มีความพร�อม  

2. 

3. 
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วิธีการสนับสนุน :  

ก อสร�างฝายชะลอน้ําช่ัวคราว จํานวน 1,097 แห ง  

สิ่งท่ีชุมชนได"รับ :         

1. ชะลอน้ําไหลของน้ํา ลดการชะล�างพังทลายของดิน 

2. มีแหล งเก็บกักน้ําในลําน้ํา/ลําห�วย สร�างความชุ มช้ืนในระบบนิเวศ 

3. มีแหล งน้ําสํารองในการอุปโภคและเพื่อการเกษตร  

4. กระตุ�นเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่  

โครงการสร"างฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหล�งนํ้าชุมชน 
เมนู : สร"างฝายชะลอนํ้า ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ใช"แรงงานในชุมชน)  

(ส.ป.ก.) 

ฝายชะลอนํ้าช่ัวคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

เป.าหมาย :  

ก อสร�างฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน  23 จังหวัด 244 แห ง  ได�แก  ภาคเหนือ 11 
จังหวัด 115 แห ง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด  109 แห ง , ภาคกลาง 2 จังหวัด 20 แห ง  

เง่ือนไข :    

ดําเนินการก อสร�างฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน  

วิธีการสนับสนุน :  

1. เตรียมความพร�อมและถ ายทอดความรู�การสร�างฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวให�แก เจ�าหน�าที่ 
ในพื้นที่  

2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร�างฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวให�กับเกษตรกร  

3. ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าอาหาร ค าพาหนะและวัสดุในการฝ_กอบรม  

4. ก อสร�างฝายชะลอน้ําประเภทช่ัวคราวในพื้นที่ (ฝายไม�แนวเดียว/ฝายไม�คอกหมู/ฝายหินเรียง) 
จํานวน 244 แห ง    

สิ่งท่ีชุมชนได"รับ :      

1. แรงงานในท�องถิ่นมีรายได�เพิ่มขึ้น 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน อนุรักษ#ดินและน้ํา ตลอดจนใช�ประโยชน#จากทรัพยากร
อย างยั่งยืน  
โครงการสร"างฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหล�งนํ้าชุมชน 
เมนู : ก�อสร"างถังเก็บนํ้า ค.ส.ล. ในชุมชน 

(ส.ป.ก.) 

เป.าหมาย :  
ก อสร�างถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลบ. 8 แห งๆ ละ 10 ถัง  

เง่ือนไข :  
ดําเนินการก อสร�างถังเก็บน้ํา ค.ส.ส. ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 

 

4. 

5. 
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วิธีการสนับสนุน  :  
1. สร�างความรู�ความเข�าใจให�กับเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการ 

2. จัดทําถังต�นแบบ  
3. ก อสร�างถังเก็บน้ํา คสล. เพื่อการเกษตร โดยจ�างแรงงานในท�องถิ่น ส งเสริมให�เกษตรกรมีส วน

ร วมในการบริหารจัดการน้ําในรูปแบบกลุ ม 

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ 

สิ่งท่ีชุมชนได"รับ :           
1. แรงงานในท�องถิ่นมีรายได�เพิ่มขึ้น 

2. ความรู�ด�านการก อสร�างให�กับชุมชน 

3. แก�ปCญหาการขาดแคลนน้ําใช�เพื่อการเกษตรในพื้นที่  

โครงการพัฒนาโครงสร"างด"านแหล�งนํ้าชลประทาน 
เมนู : พัฒนาแหล�งนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

(ชป.) 

เป.าหมาย :    
ซ อมแซมและปรับปรุงพัฒนาแหล งน้ํา ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 300 แห ง  

เง่ือนไข :  
จ�างแรงงานจากเกษตรที่เข�าร วมโครงการลงทะเบียนผู�มีรายได�น�อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ 
เกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกลุ มผู�ใช�น้ําชลประทาน ประชาชน และผู�ใช�แรงงานทั่วไป มีส วนร วมในการ
ดําเนินการ 

วิธีการสนับสนุน :    
1. ซ อมแซมและปรับปรุงพัฒนาแหล งน้ํา ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 300 แห ง 
เพื่อดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 6 เดือน  
2. สนับสนุนโครงสร�างพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สิ่งท่ีชุมชนได"รับ :  
เกษตรมีความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 60 ไร  พื้นที่รับประโยชน#เพิ่มขึ้น 
92,285 ไร  และครัวเรือนรับประโยชน# 14,611 ครัวเรือน  

โครงการพัฒนาโครงสร"างด"านแหล�งนํ้าชลประทาน 
เมนู : พัฒนาโครงสร"างด"านแหล�งนํ้าชลประทาน   

(ชป.) 

เป.าหมาย :   
พัฒนาฟlmนฟูแหล งน้ําชลประทาน เพื่อป^องกันและบรรเทาอุกทกภัยและภัยแล�งในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ 
1,296 แห ง 

เง่ือนไข :   
จ�างแรงงานจากเกษตรที่เข�าร วมโครงการลงทะเบียนผู�มีรายได�น�อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ เกษตรกรใน
พื้นที่ เกษตรกลุ มผู�ใช�น้ําชลประทาน ประชาชน และผู�ใช�แรงงานทั่วไป มีส วนร วมในการดําเนินการ 

6. 

7. 
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วิธีการสนับสนุน :     
1. พัฒนาฟlmนฟูแหล งน้ําชลประทาน เพื่อป^องกันและบรรเทาอุกทกภัยและภัยแล�ง ในพื้นที่ทั่วทั้ง
ประเทศ 1,296 แห ง เพื่อดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 6 เดือน  
2. สนับสนุนโครงสร�างพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สิ่งท่ีชุมชนได"รับ :  
เกษตรมีความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร  พื้นที่รับประโยชน#
เพิ่มขึ้น 2,118,791 ไร  ครัวเรือนรับประโยชน# 601,138 ครัวเรือน  และความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น 
13.39 ล�าน ลบ.ม. 

โครงการศูนยCขยายพันธุCสัตวCและส�งเสริมการผลิตปศุสัตวC 
เมนู : ส�งเสริมชุมชนผลิตจุลินทรียC ปม.1   

(กป.) 

เป.าหมาย :   
จัดตั้งศูนย#ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย# ปม.1 ให�แก กลุ มเกษตรกรที่มีความพร�อมและศักยภาพในการ
ดําเนินการ จํานวน 20 แห ง   

เง่ือนไข :     
1. เกษตรกรมีการรวมกลุ มในพื้นที่ในรูปแบบต าง ๆ เช น ชมรม สมาคม 

2. กลุ มเกษตรกร ต�องผ านการอบรมการผลิตจุลินทรีย#จากกรมประมง 

3. กลุ มเกษตรกรต�องมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน การบริหารงานการผลิตจุลินทรีย#อย างต อเนื่อง  
4. เปWนกลุ มเกษตรกรที่มีการใช�จุลินทรีย#ในการแก�ไขปCญหาวิกฤต EMS 

5. กลุ มเกษตรกรต�องผ านการประเมินศักยภาพการผลิต และการดําเนินงานตามเกณฑ#ของกรมประมง 

วิธีการสนับสนุน :   
1. ครุภัณฑ#สําหรับใช�ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย# จํานวน 20 ชมรม ชมรมละ 460,000 บาท  
2. ค าวัสดุวิทยาศาสตร#และการเกษตรสําหรับผลิตหัวเ ช้ือจุลินทรีย#  จํานวน 20 ชมรม  

ชมรมละ 30,000 บาท  

สิ่งท่ีกลุ�มได"รับ :   
1. ครุภัณฑ#สําหรับใช�ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย# ปม.1 แบบน้ํา และวัสดุวิทยาศาสตร#และการเกษตรสําหรับ

ผลิตจุลินทรีย#  ปม.1 

2. เพิ่มแหล งผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย# ปม.1 ให�แก เกษตรกรในพื้นที่ใกล�เคียง ช วยให�เกษตรกรประหยัดรายจ าย  

โครงการพัฒาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
เมนู : จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก"มลิง) ของสถาบันเกษตรกร   

(กสส.) 

เป.าหมาย :  
สหกรณ#และกลุ มเกษตรกรดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค�าพืชเศรษฐกิจหลัก      
ที่สําคัญ คือ ข�าว ข�าวโพดเลี้ยงสัตว# มันสําปะหลัง ในลักษณะเปWนแม ข ายหรือเปWนลูกข าย  
 

8. 

9. 
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เง่ือนไข :  
1. เปWนสหกรณ#/กลุ มเกษตรกร ที่ได�รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว าด�วยสหกรณ#หรือกลุ มเกษตรกร 

2. สามารถปpดบัญชีได�ในปZปCจจุบัน 

3. ไม มีข�อบกพร อง หรือมีแต ได�รับการแก�ไขแล�วเสร็จ 

4. เปWนสหกรณ#/กลุ มเกษตรกร ที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล�องกับ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ใน 2 ลักษณะ คือ สหกรณ#ที่เปWนแม ข าย และสหกรณ#ที่เปWนลูกข าย 

5. สหกรณ#/กลุ มเกษตรกรที่เปWนแม ขายและลูกข าย จะต�องจัดทําแผนงานโครงการด�านการดําเนิน
ธุรกิจสินค�าเกษตรและแผนงานเครือข ายอย างละเอียดเพื่อเช่ือมโยงธุรกิจสินค�าเกษตรอย างเปWน
ระบบรวมทั้งความร วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน  

วิธีการสนับสนุน :  
สนับสนุนเงินอุดหนุนให�แก สถาบันเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ#/สิ่งก อสร�างที่มีความจําเปWนพื้นฐาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรวม 3 ชนิดสินค�า ได�แก  ข�าว ข�าวโพดเลี้ยง
สัตว# และมันสําปะหลัง โดยสถาบันเกษตรสมทบเงินอุดหนุนไม น�อยกว าร�อยละ 10  

สิ่งท่ีกลุ�มได"รับ :  
1. ได�รับการสนับสนุนอุปกรณ#/สิ่งก อสร�างสําหรับรวบรวมผลผลิต ให�แก สถาบันเกษตรกร  

190 แห ง ประกอบด�วย 1) โกดัง 2) ฉาง 3) ไซโล 4) เครื่องอบลดความช้ืน 5) เครื่องช่ัง 
 6) ลานตาก 7) รถตัก 8) รถบรรทุก 6 ล�อ 9) รถแทรกเตอร# 10) เครื่องกะเทาะข�าวโพด 

2. ชะลออุปทานข�าว ข�าวโพดเลี้ยงสัตว# มันสําปะหลัง เพื่อรอจําหน ายหรือรอการแปรรูป  เกษตรกร
ได�รับประโยชน#ไม น�อยกว า 400,000 ราย 

3. ยกระดับราคาสิ นค� าเกษตร ให� แก เกษตรกร สมาชิกสหกรณ#  มี รายได� เพิ่ มไม น� อยกว า  
300 – 500 บาท/ตัน  
โครงการพัฒนาสนับสนุนอุปกรณCแปรรูปทางการเกษตร 
เมนู : ส�งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

(กสส.) 

เป.าหมาย :    
สหกรณ#/กลุ มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมสินค�าเกษตร และดําเนินธุรกิจแปรรูป
สินค�าเกษตร อาทิ  ข�าว ข�าวโพดเลี้ยงสัตว# มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ยางพารา กาแฟ ปาล#มน้ํามัน  
ผัก ผลไม� ประมง  โคนม โคเนื้อ ปศุสัตว# (สุกร ไก  แพะ แกะ กวาง) ฯลฯ รวม 94 แห ง 

เง่ือนไข :  
1. เปWนสหกรณ#/กลุ มเกษตรกร ที่ได�รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว าด�วยสหกรณ#หรือกลุ มเกษตรกร 

2. สามารถปpดบัญชีได�ในปZปCจจุบัน 

3. ไม มีข�อบกพร อง หรือมีแต ได�รับการแก�ไขแล�วเสร็จ 

4. ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล�องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

5. มีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค าทางการเกษตรที่สอดคล�องกับการขอรับการสนับสนุน 

10. 
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   6. มีประสบการณ#ในการแปรรูปผลผลิตมาแล�ว ไม น�อยกว า 1 ปZ หรือรวบรวมผลผลิต  
(ที่จะแปรรูป) ไม น�อยกว า 3 ปZ หรือ เปWนการพัฒนาผลิตภัณฑ#ใหม  

วิธีการสนับสนุน :  
 สนับสนุนเงินอุดหนุนให�แก สถาบันเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ#/สิ่งก อสร�างที่มีความจําเปWน
พื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค าผลผลิตทางการเกษตรให�มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และสร�างมูลค าเพิ่มสินค�าเกษตร รวม 9 ชนิดสินค�า ได�แก  ข�าว ผัก ผลไม� ปาล#มน้ํามัน 
กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว# (โคเนื้อ ไก ไข  สุกร แพะ แกะ กวาง) และมันสําปะหลัง โดยสถาบัน
เกษตรสมทบเงินอุดหนุนไม น�อยกว าร�อยละ 10 

สิ่งท่ีกลุ�มได"รับ :   
1.  ได�รับการสนับสนุนอุปกรณ#/สิ่งก อสร�างสําหรับแปรรูปผลผลิต  ประกอบด�วย 1) โรงสีข�าวขนาดเล็ก       

2) อุปกรณ#ในโรงสี 3) ห�องเย็น 4) อาคารรวบรวม 5) รถบรรทุกห�องเย็น 6) โรงอบแสงอาทิตย# 
7) รถโฟล#คลิฟท# 8) เครื่องคั่วกาแฟ 9) ห�องปฏิบัติการในโรงงานนม 10) ห�องเย็นเก็บนม    
11) ชุดพาสเจอร#ไรซ# 12) เครื่องบรรจุนมพาสเจอร#ไรซ# 13) รถบรรทุกนมดิบ 14) รถห�องเย็น
ขนนม 15) อุปกรณ#แปรรูปผลิตภัณฑ#นม 16) อุปกรณ#แปรรูปผลิตภัณฑ#ประมง 17) โรงเรือน
ทําผลิตภัณฑ#มาตรฐาน GAP 18) อุปกรณ#แปรรูปผลิตภัณฑ#ปศุสัตว# 19) อุปกรณ#เก็บรักษา
คุณภาพสินค�า 20) ชุดปpดฉลาก 21) เครื่องสับมันสําปะหลัง 22) แท็งค#เย็นเก็บนม 

2.  สมาชิกสหกรณ#/กลุ มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปมีแหล งจําหน ายผลผลิต เพิ่มอํานาจต อรอง
และเกษตรกรสมาชิกได�รับประโยชน#ไม น�อยกว า 440,000 ราย  

โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบัน
เกษตรกร 
เมนู : ส�งเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

(กสส.) 

เป.าหมาย :    
สหกรณ#และกลุ มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจยางพารา  60 แห ง  

เง่ือนไข :  
1. เปWนสหกรณ#/กลุ มเกษตรกร ที่ได�รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว าด�วยสหกรณ#หรือกลุ มเกษตรกร 

2. สามารถปpดบัญชีได�ในปZปCจจุบัน 

3. ไม มีข�อบกพร อง หรือมีแต ได�รับการแก�ไขแล�วเสร็จ 

4. ดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราสอดคล�องกับโครงการ 

5. มีประสบการณ#ในการรวบรวมผลผลิตไม น�อยกว า 3ปZ กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑ#ไม น�อยกว า1 ปZ 

วิธีการสนับสนุน :  
สนับสนุนเงินอุดหนุนให�แก สถาบันเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ#/สิ่งก อสร�างที่มีความจําเปWนพื้นฐาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราขั้นต�นและขั้นกลาง โดยสถาบันเกษตรสมทบ
เงินอุดหนุนไม น�อยกว าร�อยละ 10 

11. 
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สิ่งท่ีกลุ�มได"รับ  :  
 1. ได�รับการสนับสนุนปCจจัยพื้นฐานและอุปกรณ#การตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยางพาราขั้นต�น 

และขั้นกลาง ให�แก สถาบันเกษตรกร 60 แห ง ประกอบด�วย อุปกรณ#แปรรูปยางพารา      
(หมอนที่นอน พื้นสนาม ถุงมือยาง) 

2. สถาบันเกษตรกรเปWนแหล งจัดเก็บ รวบรวมยางพารา  และมีเกษตรกรได�รับประโยชน#ไม     
น�อยกว า 41,000 ราย  
โครงการส�งเสริมการใช"ยางในหน�วยงานภาครัฐ 
เมนู : ส�งเสริมการใช"ยางพาราในหน�วยงานภาครัฐ  (ชป.) 

เป.าหมาย :   

ซ อมแซมและปรับปรุงคันคลองชลประทาน 317 โครงการ  

เง่ือนไข :  

ซ อมแซมและปรับปรุงคันคลอง โดยใช�ยางพาราเปWนส วนผสมเฉพาะช้ันผิวทาง 

วิธีการสนับสนุน :    

1. ซ อมแซมและปรับปรุงถนนบนคันคลองชลประทาน 317 โครงการ โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน  

2. สนับสนุนโครงสร�างพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สิ่งท่ีประชาชน/เกษตรกรได"รับ :  

มีความสะดวกในการขนส งสินค�าเกษตรออกจากพื้นที่ 330,806 ครัวเรือน  และสนับสนุนการใช�
ปริมาณยางได�ถึง 3,509.50 ตัน  

 
สามารถดาวนCโหลดคู�มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณC ตาม https://goo.gl/pb8bQJ หรือทาง QR Code  

 

12. 
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