
 จ านวน  หน่วยนับ

ภาคใตช้ายแดน (3 จงัหวดั)

1 นราธวิาส

• เมนูพัฒนาอาชีพรายบคุคล

เมนู 1 พัฒนาทกัษะอาชีพ

นราธวิาส -  อบรมหลักสูตรพฒันาทกัษะการท าการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพยีงในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นและศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ 4 วนั 3 คืน

90         ราย สป.กษ.

นราธวิาส -  อบรมอาชีพด้านปศุสัตวแ์ก่เกษตรกรเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการ

ผลิตด้านปศุสัตว์

130        ราย ปศ.

นราธวิาส - อบรมใหค้วามรู้ด้านประมง และสนับสนุนปจัจัยการผลิต (พนัธุป์ลาดุกและปลาหมอ

 1,000 ตัว/ราย พนัธุก์บ 700 ตัว/ราย อาหารสัตวน์  า 1 กระสอบ วสัดุท าบอ่

พลาสติกบอ่ละ 800 บาท กระชังบก อันละ750 บาท)

300        ราย กป.

นราธวิาส - อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพฒันาที่ดิน แก่เกษตรกร 600        ราย พด.

นราธวิาส - อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากหม่อนไหม ใหแ้ก่เกษตรกร ระยะเวลา 3 วนั 20         ราย มม.

นราธวิาส - อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ Learning by Doing การเพิ่มทกัษะอาชีพการเกษตร 

ใหแ้ก่เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดิน

20         ราย ส.ป.ก.

เมนู 2 จ้างงานสรา้งรายได้

นราธวิาส - การจ้างแรงงานในการก่อสร้างและบ ารุงรักษา เช่น งานก่อสร้างแหล่งน  าและระบบ

ส่งน  า งานซ่อมแซมโครงการชลประทาน งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และ

งานก าจัดวชัพชื เปน็ต้น

120        ราย ชป.

เมนู 3 พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย

นราธวิาส - ส่งเสริมการลดพื นที่ปลูกยาง โดยส่งเสริมเกษตรกรใหท้ ากิจกรรมอื่นทดแทนการ

ปลูกยาง ซ่ึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมการประกอบอาชีพใหม่

ในกิจกรรมอื่นๆ และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการพฒันาอาชีพการเกษตร ไร่ละ 10,000

 บาท

6,000     ไร่  กยท. กสก.

เมนู 4 พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของเกษตรกร

นราธวิาส - ฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาการเกษตร การผลิตพนัธุพ์ชื การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

การปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการศัตรูพชื ฟาร์มชุมชน การผลิตอาหาร การแปรรูป

ผลิตภณัฑ์เกษตร ปศุสัตว ์ประมง แมลงเศรษฐกิจอื่นๆ และการเกษตรอื่น ๆ  ตาม

ความต้องการของเกษตรกร

96         ชุมชน กสก.

เมนู 5 พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รบัจัดสรรที่ดินจาก คทช. (อบรมการท าบญัชี)

นราธวิาส - อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุประกอบอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. 191        ราย ตส.

รายละเอียดเมนูทางเลือก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจังหวัด)

ภาค/จังหวัด/กิจกรรม  เปา้หมาย  หน่วยงาน
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 จ านวน  หน่วยนับ

ภาค/จังหวัด/กิจกรรม  เปา้หมาย  หน่วยงาน

นราธวิาส - การส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหแ้ก่เกษตรกรเที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. 359        ราย กสส.

เมนู 9 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุน่ใหม่

นราธวิาส - อบรมหลักสูตรการเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ใหแ้ก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ

เกษตรรุ่นใหม่  ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล

50         ราย กสก.

เมนู 11 พัฒนาทกัษะการผลิตชีวภณัฑ์

นราธวิาส - ฝึกอบรมใหค้วามรู้และฝึกทกัษะการผลิตชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพชื จ านวน 16 ชนิด 

ใหแ้ก่เกษตรกรในพื นที่ ศพก. และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมผลิตชีวภณัฑ์

50         ราย วก.

เมนู 12 พัฒนาทกัษะการผสมเทยีมโคและแพะ

นราธวิาส - อบรมเทคนิคในการผสมเทยีมและด้านอื่นๆ ตามหลักสูตรของสัตวแพทย์สภา แก่

อาสาปศุสตว ์จ านวน 4,100 ราย(ทั่วประเทศ) เพื่อใหบ้ริการผสมเทยีมโคเนื อและ

แพะแก่เกษตรกร

1,478     ราย ปศ.

• เมนูพัฒนากลุ่ม/ชุมชน

เมนู 6 พัฒนาแหล่งน  าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

นราธวิาส - ซ่อมแซมและปรับปรุงพฒันาแหล่งน  า ในพื นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 66         โครงการ ชป.

เมนู 7 พัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน  าชลประทาน

นราธวิาส - พฒันาฟื้นฟแูหล่งน  าชลประทาน เพื่อปอ้งกันและบรรเทาอุกทกภยัและภยัแล้ง 25         โครงการ ชป.

เมนู 12 ส่งเสรมิการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครฐั (ซ่อมแซมและปรบัปรงุคันคลอง)

นราธวิาส - ซ่อมแซมและปรับปรุงคันคลอง โดยใช้ยางพาราเปน็ส่วนผสมเฉพาะชั นผิวทาง 4           โครงการ ชป.

เมนู 6 พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รบัจัดสรรที่ดินจาก คทช. (อบรมอาชีพและพัฒนา

โครงสรา้งพื นฐาน)
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 จ านวน  หน่วยนับ

ภาค/จังหวัด/กิจกรรม  เปา้หมาย  หน่วยงาน

2 ปตัตานี

• เมนูพัฒนาอาชีพรายบคุคล

เมนู 1 พัฒนาทกัษะอาชีพ

ปตัตานี -  อบรมหลักสูตรพฒันาทกัษะการท าการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพยีงในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นและศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ 4 วนั 3 คืน

60         ราย สป.กษ.

ปตัตานี - อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี 400        ราย กข.

ปตัตานี - อบรมใหค้วามรู้ด้านประมง และสนับสนุนปจัจัยการผลิต (พนัธุป์ลาดุกและปลาหมอ

 1,000 ตัว/ราย พนัธุก์บ 700 ตัว/ราย อาหารสัตวน์  า 1 กระสอบ วสัดุท าบอ่

พลาสติกบอ่ละ 800 บาท กระชังบก อันละ750 บาท)

250        ราย กป.

ปตัตานี -  อบรมอาชีพด้านปศุสัตวแ์ก่เกษตรกรเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการ

ผลิตด้านปศุสัตว์

120        ราย ปศ.

ปตัตานี - อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ Learning by Doing การเพิ่มทกัษะอาชีพการเกษตร 

ใหแ้ก่เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดิน

20         ราย ส.ป.ก.

เมนู 2 จ้างงานสรา้งรายได้

ปตัตานี - การจ้างแรงงานในการก่อสร้างและบ ารุงรักษา เช่น งานก่อสร้างแหล่งน  าและระบบ

ส่งน  า งานซ่อมแซมโครงการชลประทาน งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และ

งานก าจัดวชัพชื เปน็ต้น

40         ราย ชป.

เมนู 3 พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย

ปตัตานี - ส่งเสริมการลดพื นที่ปลูกยาง โดยส่งเสริมเกษตรกรใหท้ ากิจกรรมอื่นทดแทนการ

ปลูกยาง ซ่ึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมการประกอบอาชีพใหม่

ในกิจกรรมอื่นๆ และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการพฒันาอาชีพการเกษตร ไร่ละ 10,000

 บาท

1,500     ไร่  กยท. กสก.

เมนู 4 พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของเกษตรกร

ปตัตานี - ฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาการเกษตร การผลิตพนัธุพ์ชื การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

การปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการศัตรูพชื ฟาร์มชุมชน การผลิตอาหาร การแปรรูป

ผลิตภณัฑ์เกษตร ปศุสัตว ์ประมง แมลงเศรษฐกิจอื่นๆ และการเกษตรอื่น ๆ  ตาม

ความต้องการของเกษตรกร

144        ชุมชน กสก.

เมนู 9 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุน่ใหม่

ปตัตานี - อบรมหลักสูตรการเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ใหแ้ก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ

เกษตรรุ่นใหม่  ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล

50         ราย กสก.

เมนู 12 พัฒนาทกัษะการผสมเทยีมโคและแพะ

ปตัตานี - อบรมเทคนิคในการผสมเทยีมและด้านอื่นๆ ตามหลักสูตรของสัตวแพทย์สภา แก่

อาสาปศุสตว ์จ านวน 4,100 ราย(ทั่วประเทศ) เพื่อใหบ้ริการผสมเทยีมโคเนื อและ

แพะแก่เกษตรกร

1,026     ราย ปศ.
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 จ านวน  หน่วยนับ

ภาค/จังหวัด/กิจกรรม  เปา้หมาย  หน่วยงาน

• เมนูพัฒนากลุ่ม/ชุมชน

เมนู 6 พัฒนาแหล่งน  าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ปตัตานี - ซ่อมแซมและปรับปรุงพฒันาแหล่งน  า ในพื นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 9           โครงการ ชป.

เมนู 7 พัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน  าชลประทาน

ปตัตานี - พฒันาฟื้นฟแูหล่งน  าชลประทาน เพื่อปอ้งกันและบรรเทาอุกทกภยัและภยัแล้ง 31         โครงการ ชป.

เมนู 8 ส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกรผลิตจุลินทรยี์ ปม.1

ปตัตานี - จัดตั งศูนย์ผลิตหวัเชื อจุลินทรีย์ ปม.1 ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและ

ศักยภาพในการด าเนินการ

1           แหง่ กป.

เมนู 10 ส่งเสรมิการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

ปตัตานี - สนับสนุนอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างที่มีความจ าเปน็พื นฐาน ส าหรับการผลิตและแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกรที่มีศักยภาพการด าเนินธรุกิจการแปร

รูปใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

2           แหง่ กสส.
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 จ านวน  หน่วยนับ

ภาค/จังหวัด/กิจกรรม  เปา้หมาย  หน่วยงาน

3 ยะลา

• เมนูพัฒนาอาชีพรายบคุคล

เมนู 1 พัฒนาทกัษะอาชีพ

ยะลา - อบรมหลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภณัฑ์ 50         ราย กข.

ยะลา - อบรมใหค้วามรู้ด้านประมง และสนับสนุนปจัจัยการผลิต (พนัธุป์ลาดุกและปลาหมอ

 1,000 ตัว/ราย พนัธุก์บ 700 ตัว/ราย อาหารสัตวน์  า 1 กระสอบ วสัดุท าบอ่

พลาสติกบอ่ละ 800 บาท กระชังบก อันละ750 บาท)

200        ราย กป.

ยะลา - อบรมอาชีพด้านปศุสัตวแ์ก่เกษตรกรเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการ

ผลิตด้านปศุสัตว์

80         ราย ปศ.

ยะลา - อบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ 270        ราย กสก.

ยะลา - อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ Learning by Doing การเพิ่มทกัษะอาชีพการเกษตร 

ใหแ้ก่เกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดิน

20         ราย ส.ป.ก.

เมนู 2 จ้างงานสรา้งรายได้

ยะลา - การจ้างแรงงานในการก่อสร้างและบ ารุงรักษา เช่น งานก่อสร้างแหล่งน  าและระบบ

ส่งน  า งานซ่อมแซมโครงการชลประทาน งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และ

งานก าจัดวชัพชื เปน็ต้น

113        ราย ชป.

เมนู 3 พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย

ยะลา - ส่งเสริมการลดพื นที่ปลูกยาง โดยส่งเสริมเกษตรกรใหท้ ากิจกรรมอื่นทดแทนการ

ปลูกยาง ซ่ึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมการประกอบอาชีพใหม่

ในกิจกรรมอื่นๆ และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการพฒันาอาชีพการเกษตร ไร่ละ 10,000

 บาท

8,000     ไร่  กยท. กสก.

เมนู 4 พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของเกษตรกร

ยะลา - ฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาการเกษตร การผลิตพนัธุพ์ชื การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

การปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการศัตรูพชื ฟาร์มชุมชน การผลิตอาหาร การแปรรูป

ผลิตภณัฑ์เกษตร ปศุสัตว ์ประมง แมลงเศรษฐกิจอื่นๆ และการเกษตรอื่น ๆ  ตาม

ความต้องการของเกษตรกร

72         ชุมชน กสก.

เมนู 9 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุน่ใหม่

ยะลา - อบรมหลักสูตรการเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ใหแ้ก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ

เกษตรรุ่นใหม่  ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล

50         ราย กสก.

เมนู 10 ปรบัเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าอ่ืนที่เหมาะสม

ยะลา - จัดระบบอนุรักษดิ์นและน  า เพื่อสนับสนุนใหผ้ลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมใน

พื นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม

301        ไร่ พด.
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 จ านวน  หน่วยนับ

ภาค/จังหวัด/กิจกรรม  เปา้หมาย  หน่วยงาน

เมนู 11 พัฒนาทกัษะการผลิตชีวภณัฑ์

ยะลา - ฝึกอบรมใหค้วามรู้และฝึกทกัษะการผลิตชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพชื จ านวน 16 ชนิด 

ใหแ้ก่เกษตรกรในพื นที่ ศพก. และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมผลิตชีวภณัฑ์

200        ราย วก.

เมนู 12 พัฒนาทกัษะการผสมเทยีมโคและแพะ

ยะลา - อบรมเทคนิคในการผสมเทยีมและด้านอื่นๆ ตามหลักสูตรของสัตวแพทย์สภา แก่

อาสาปศุสตว ์จ านวน 4,100 ราย(ทั่วประเทศ) เพื่อใหบ้ริการผสมเทยีมโคเนื อและ

แพะแก่เกษตรกร

1,026     ราย ปศ.

• เมนูพัฒนากลุ่ม/ชุมชน

เมนู 6 พัฒนาแหล่งน  าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ยะลา - ซ่อมแซมและปรับปรุงพฒันาแหล่งน  า ในพื นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 16         โครงการ ชป.

เมนู 7 พัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน  าชลประทาน

ยะลา - พฒันาฟื้นฟแูหล่งน  าชลประทาน เพื่อปอ้งกันและบรรเทาอุกทกภยัและภยัแล้ง 9           โครงการ ชป.

เมนู 10 ส่งเสรมิการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

ยะลา - สนับสนุนอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างที่มีความจ าเปน็พื นฐาน ส าหรับการผลิตและแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกรที่มีศักยภาพการด าเนินธรุกิจการแปร

รูปใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

1           แหง่ กสส.

เมนู 11 ส่งเสรมิการแปรรปูยางพาราในสถาบนัเกษตรกร

ยะลา - สนับสนุนเงินอุดหนุนใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างที่มี

ความจ าเปน็พื นฐาน เพื่อพฒันาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราขั นต้น

และขั นกลาง โดยสถาบนัเกษตรสมทบเงินอุดหนุนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10

1           แหง่ กสส.
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