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สวนที่ 1 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของประเทศ
1. ความเป#นมา
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2561 เห็ น ชอบตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี เ สนอให
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร&ชาติ 20 ป) (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งยุ ท ธศาสตร&พั ฒนาพื้นที่ เพื่อ เสริมสรางความมั่ นคงของชาติไ ปสู7
การปฏิ บั ติ ใ ห เกิด ประโยชน&ต7อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนอย7 างเปA นรู ป ธรรม โดยให
กระทรวงมหาดไทยร7 ว มกั บ กระทรวงการคลั ง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ&
และหน7 ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง บู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการทํ า งานในระดั บ พื้ น ที่ ต ามแนวทางประชารั ฐ
ใหส7ว นราชการ หน7ว ยงานที่มีหรือ จะมีโครงการกิจกรรมลงดําเนินการในพื้นที่ระดับ ตํ าบล หมู7บ าน
ซึ่งใชทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบลเปAนแกนหลัก และใหทุก
ส7วนราชการ หน7วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต7ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล
และหมู7บาน
2. หลักการ
กรอบหลั ก การในการดํ าเนินการเพื่อการมีส7ว นร7ว มในการพั ฒนาประเทศไปสู7ค วามยั่งยืน
ประกอบดวย 9 เรื่อง ดังนี้
1) คนไทยรักกัน ดวยการสรางความสามัคคีปรองดอง จัดใหมีการทําสัญญาประชาคม หรือ
เรียกอย7างอื่นใหเปAนที่ยอมรับของทุกฝGายเพื่อรับรูและปฏิบัติตามร7วมกัน
2) คนไทยไม7ทิ้งกัน ดวยการดูแลผูมีรายไดนอย โดยเฉพาะอย7างยิ่งผูที่ลงทะเบียนโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห7งรัฐ
3) ชุมชนอยู7ดีมีสุข ดานการพัฒนาความเปAนอยู7 อาชีพ และรายไดใหแก7ประชาชน
4) วิถีไทยวิถีพอเพียง ดวยการส7งเสริมใหนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิต รวมทั้งเสริมสรางวินัยการออมในทุกช7วงอายุ
5) รูสิทธิ รูหนาที่ ดวยการใหความรูแก7ประชาชนในเรื่องสิทธิ หนาที่ และการเปAนพลเมืองที่ดี
6) รูกลไกการบริหารราชการ ดวยการใหความรูแก7ประชาชน ทั้งกลไกการบริหารราชการ
แผ7นดินแต7ละระดับ
7) รูรักประชาธิปไตย ดวยการใหความรูแก7ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
8) รูเท7าทันเทคโนโลยี ดวยการใหความรูแก7ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ใหความสําคัญ
ต7อการเขาถึงขอมูลที่ถูกตองผ7านโครงการสําคัญ เช7น อินเทอร&เตอร&เน็ตหมู7บาน
9) บูรณาการการดํ าเนินงานของทุ กภาคส7ว นในการปKอ งกันและแก ไขปL ญ หายาเสพติด
อย7างครบวงจร
นอกจากนี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด โปรดมี บั ญ ชาให เพิ่ มเรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นงานตามภารกิ จของ
ทุกหน7วยงาน (Function) เปAนเรื่องที่ 10
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3. วัตถุประสงค)
3.1 บูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน7วยงานต7างๆ ที่มีเปKาหมายลงพื้นที่ในระดับ
หมู7บานร7วมกันตามแนวทางประชารัฐ
3.2 พัฒนา/แกไขปLญหาในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
3.3 สรางความตระหนักรูถึงบทบาทหนาที่ของประชาชนในการมีส7วนร7วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตย
4. กลไกการขับเคลื่อน
เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการดังกล7าว และสอดคลองกับยุทธศาสตร&ชาติ
20 ป) (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
รวมทั้งยุทธศาสตร&พัฒนาพื้นที่ เพื่อสรางความมั่นคงของชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
11 (6) แห7งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ7นดิน พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม จึงแต7งตั้ง
คณะกรรมการในระดับต7างๆ โดยมีองค&ประกอบและมีอํานาจหนาที่ ดังต7อไปนี้
1) คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
มี น ายกรั ฐ มนตรี เปA น ประธานกรรมการ พล.อ.ประวิ ต ร วงษ& สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี และ
รั ฐ มนตรี ว7 า การกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ประจิ น จั่ น ตอง รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี
ว7 า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ& รองนายกรั ฐ มนตรี นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม
พล.อ.ฉั ตรชั ย สาริกั ล ยะ รองนายกรั ฐมนตรี เปA นรองประธานกรรมการ มีก รรมการ ประกอบด วย
นายสุ ว พั น ธุ& ตั น ยุ ว รรธนะ รมต.ประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว7 า การกระทรวงคลั ง
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงต7างประเทศ รัฐมนตรีว7าการกระทรวงการท7องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว7าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย& รัฐมนตรีว7าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
รัฐ มนตรีว7าการกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรีว7าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
รั ฐ มนตรี ว7 า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม รั ฐ มนตรี ว7 า การกระทรวงพลั ง งาน
รั ฐ มนตรี ว7 า การกระทรวงพาณิ ช ย& รั ฐ มนตรี ว7 า การกระทรวงแรงงาน รั ฐ มนตรี ว7 า การกระทรวง
วัฒนธรรม รัฐมนตรีว7าการกระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว7าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู ว7ากรุงเทพมหานคร
ปลัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี ปลัด กระทรวงทุก กระทรวง ผู บัญ ชาการเหล7าทัพเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห7งชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห7 ง ชาติ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
เลขาธิก ารคณะกรรมการปKอ งกั นและปราบปรามยาเสพติด อธิบ ดีก รมประชาสั มพั นธ& เลขาธิก าร
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห7งชาติ ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร ผูอํานวยการ
ธนาคารออมสิน รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทย เปAนกรรมการและเลขานุการ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปAนกรรมการและผูช7วยเลขานุการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปAน
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กรรมการและผูช7วยเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับมอบหมาย เปAนผูช7วยเลขานุการ
กลาโหม
ซึ่งคณะกรรมการดังกล7าว มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการ
ขั บ เคลื่ อ นงาน/โครงการของส7 ว นราชการของหน7 ว ยงานต7 า งๆ ที่ มี เ ปK า หมายดํ า เนิ น การในพื้ น ที่
ในระดั บ หมู7บ าน ชุ มชนร7ว มกั นตามแนวทางประชารั ฐ อํ านวยการในการพั ฒนา แก ไขปL ญ หาในมิ ติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่ อํานวยการในการสรางความตระหนักรูถึงบทบาทหนาที่
ของประชาชนในการมี ส7 ว นร7 ว มในการพั ฒ นาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
สนั บ สนุ นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับ เคลื่อ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิย ม
ยั่ ง ยื น ระดั บ จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร ระดั บ อํ า เภอ/เขต และที ม ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล/ชุมชน แต7งตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานในการปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
จังหวัด มีผูว7าราชการจังหวัด เปAนประธาน รองผูว7าราชการจังหวัดทุกคน เปAนรองประธาน กรรมการ
ประกอบดวย รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หัวหนาส7วนราชการระดับจังหวัด
ที่ เกี่ ยวข อง หน7 วยงานความมั่ นคงในพื้ นที่ กรรมการและเลขานุ การร7 วม ประกอบด วย ปลั ดจั งหวั ด
พัฒนาการจังหวัด
ซึ่งคณะกรรมการดังกล7าว มีอํานาจหนาที่ประชุมถ7ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานแก7คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด
ระดั บ อํ า เภอ และและที ม ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ระดั บ ตํ า บล
อํานวยการ กํากั บ และติด ตามการพัฒนา แกไขปLญหาในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัด อํานวยการกํากับ ติดตามการสรางความตระหนัก รู ถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน
ในการมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสนับสนุน
การปฏิบั ติงานของคณะกรรมการฯ ระดั บอํ าเภอ และทีมขั บเคลื่อ นฯ ระดั บตํ าบล พรอมทั้งแต7งตั้ง
คณะทํางานตามที่เห็นสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
อําเภอ มีนายอําเภอ เปAนประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวย หัวหนาส7วนราชการระดับอําเภอ
ที่เกี่ยวของ หน7วยงานความมั่นคงในพื้นที่ กรรมการและเลขานุการร7วมประกอบดวย หัวหนากลุ7มงาน
บริหารงานปกครองที่ทําการปกครองอําเภอ พัฒนาการอําเภอ
ซึ่ ง คณะกรรมการดั ง กล7 า ว มี อํ า นาจหน าที่ บู ร ณาการและจั ด ทํ า แผนการลงพื้ น ที่ ข อง
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล ขับเคลื่อนและแกไขปLญหา
ในมติดานเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในพื้นที่อําเภอ ขับเคลื่อนการสรางความตระหนักรูถึงบทบาท
หนาที่ของประชาชนในการมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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4) ทีม ขับ เคลื่อนการพั ฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่ งยืน ระดั บตํ าบล
ใหนายอํ า เภอทุ ก อํ า เภอแต7งตั้ งที มขั บ เคลื่อ นการพั ฒ นาประเทศไทยตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น
จํ านวน 7 - 12 คน โดยมี อ งค&ป ระกอบ คือ ข าราชการ หรือ เจาหนาที่ข องรั ฐ ในพื้นที่ หน7ว ยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ&ชาวบาน จิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” ในพื้นที่
ซึ่งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล มีอํานาจหนาที่ เปAนชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแกปLญหา
ในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่หมู7บาน เปAนชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการสรางความ
ตระหนักรูถึงบทบาทหนาที่ของประชาชนในการมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
5) สําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการเขต แลวแต7
กรณีแ ต7ง ตั้ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น ระดั บ
กรุงเทพมหานคร/เขต/ชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
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 หมู7บาน/ชุมชนและชุมชนในกรุงเทพมหานคร ระหว7างวันที่ 21
กุมภาพันธ& – วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 จํานวน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว7างวันที่ 21 กุมภาพันธ& – 20 มีนาคม 2561 โดยการเยี่ยม
เยียน วิเคราะห&ปL ญหาความเดือดรอนรายครัว เรือน/รายบุ คคล คนหาความตองการของประชาชน/
หมู7บาน/ชุมชน เพื่อจัดทําโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปAนอยู7
ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว7างวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 โดยการสราง
การรับรูและปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
ครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว7างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2561 โดยการสรางการรับรู
ปรับความคิด เพื่อการมีส7วนร7วมในการพัฒนา
ครั้งที่ 4 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว7างวันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2561 โดยการสรางการรับรู
ปรับความคิด เพื่อการมีส7วนร7วมในการพัฒนา
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7. วงเงินงบประมาณ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ7ายเพิ่มเติมและ
ปฏิทินงบประมาณรายจ7ายเพิ่มเติม ประจํ าป) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สํ านั กงบประมาณเสนอ
โดยงบประมาณ รายจ7ายเพิ่มเติ มประจํ าป) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํ านวน ๑๕๐,๐๐๐ ล านบาท
ประกอบดวย 2 ส7วน คือ ส7วนแรก เปAนรายจ7ายเพื่อชดใชเงินคงคลัง จํานวน ๔๙,๖๔๑.๙ ลานบาท
ส7วนที่ สอง ค7 าใช จ7 ายในการดํ าเนิ นการตามนโยบายรั ฐบาล จํ านวน ๑๐๐,๓๕๘.๑ ล านบาท โดยให
หน7วยงานที่เ กี่ย วข อง เสนอคํ า ของบประมาณเฉพาะโครงการ/รายการที่มีค วามพร อมสามารถ
ดําเนินการภายในป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแนวทางสําคัญ ๓ แนวทาง ไดแก7
1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 35,000 ลานบาท มีหน7วยงานที่เกี่ยวของ 5 หน7วย
ไดแก7 กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย& และกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
2) การพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งรวมถึง การเขาถึงแหล7งทุน วิสาหกิจชุมชน การท7องเที่ยวชุมชน
วงเงิน 35,000 ลานบาท มีหน7วยงานที่เกี่ยวของ ๓ หน7วย ไดแก7 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ท7องเที่ยวและกีฬา กองทุนหมู7บานฯ
3) การปฏิรูป โครงสร างการผลิต ภาคการเกษตรทั้ง ระบบ วงเงิน 30,000 ล านบาท
มีหน7วยงานที่เกี่ยวของ ๔ หน7วยงาน ไดแก7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ& กระทรวงอุต สาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย&
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รูปภาพที่ 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของประเทศ

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

7

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

8

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

9

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

10

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

11

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

12

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย
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สวนที่ 2 แนวทางการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ%
1. แผนการดําเนินการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเสนอขอรั บการ
จั ด สรรงบประมาณรายจ(า ยเพิ่ม เติม ประจํ าป* 2561 ตามแนวทางสํ า คั ญ 2 แนวทาง คื อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานราก และการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ จํานวน 20 โครงการ โดยมี
การขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ใน 3 ประการ ไดแก(
1) คนไทยไมทิ้งกัน โดยการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการจางแรงงานชลประทาน แก(เกษตรกร
ผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห(งรัฐ (มีเกษตรกรลงทะเบียน 3.9 ลานราย) จํานวน 2 โครงการ คือ
(1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห(งรัฐของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
(2) โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแก(เกษตรกร
2) ชุมชนอยูดีมีสุข โดยพัฒนาอาชีพและสรางรายไดแก(เกษตรกร จํานวน 16 โครงการ คือ
(1) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย(อยเพื่อความยั่งยืน
(2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม(เหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสม
(3) โครงการศูนยขยายพันธุพืช
(4) โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี
(5) โครงการศูนยขยายพันธุและส(งเสริมการผลิตปศุสัตว
(6) โครงการสรางทักษะและส(งเสริมอาชีพดานการเกษตร
(7) โครงการส(งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปBญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
(8) โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุ(นใหม(
(9) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
(10) โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(11) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
(12) โครงการส(งเสริมการใชยางในหน(วยงานภาครัฐ
(13) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปEนเงินทุนหมุนเวียนแก(สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
(เฉพาะค(าบริหารโครงการ)
(14) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปEนทุนหมุนเวียนแก(ผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง)
(เฉพาะค(าบริหารโครงการ)
(15) โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย(างครบวงจร
(16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
(17) โครงการการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหล(งน้ําชุมชน
(18) โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหล(งน้ําชลประทาน
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3) งานที่ใ ช2ง บประมาณตาม Function โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีง านนโยบาย
สําคัญที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด ลดตนทุน สรางมูลค(าเพิ่มสินคา
สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 16 เรื่อง
ประกอบดวย
(1) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(2) ระบบส(งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ(
(3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(4) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)
(5) แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
(6) พัฒนาเกษตรกรสู( Smart Farmer
(7) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
(8) ธนาคารสินคาเกษตร
(9) เกษตรอินทรีย
(10) ส(งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม(
(11) แกไขปBญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU)
(12) พัฒนาศูนยเมล็ดพันธุขาว
(13) ส(งเสริมการเพิ่มมูลค(าสินคาและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
(14) ตลาดสินคาเกษตร
(15) พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู(มาตรฐาน (GAP)
(16) ช(วยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุ(มเกษตรกร
2. เป:าหมายการดําเนินงาน
พื้นที่ดําเนินการ : พื้นที่เปdาหมายทั่วประเทศ
เปdาหมาย : เกษตรกร และผูมีรายไดนอยที่มีความตองการทําอาชีพดานการเกษตร
3. กลไกการขับเคลื่อน
เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ใหเกิดประสิทธิภาพ ดําเนินงาน
ใหเปEนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดตามแนวนโยบายรัฐบาล กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการในระดับต(างๆ ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล(าวโดย
มีองคประกอบและมีอํานาจหนาที่ ดังต(อไปนี้
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3.1 การขับเคลื่อนของสวนกลาง
1) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ# มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธาน กรรมการ
ประกอบดวย ปลั ดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสถิติแหงชาติ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณหนึ่งคน อธิบดีกรมตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิการสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการอื่นอีกไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
สี่คนและผูแทนเกษตรกรและสหกรณการเกษตรสี่คน เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนกรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่พิจ ารณากํ าหนดนโยบายการเกษตรและแผนพั ฒนา
การเกษตรและสหกรณใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณากําหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ ติดตามและเรงรัดการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิ จ ารณาแก ไขป9 ญ หาและอุ ป สรรคตลอดจนข อขั ด ข องที่ ทํ า ให นโยบาย
การเกษตรและการพัฒนาการเกษตรไมอาจบรรลุเป;าหมาย เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนโยบายและมาตรการในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ พิจารณาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงและแกไขภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศตอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเรื่องอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือสหกรณ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก(ไขป+ญหาภาคเกษตร
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกทาน เปนรอง
ประธาน หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการ
ฝ?ายเลขานุการรวม ประกอบดวย รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดรับมอบหมาย
และผู อํ า นวยการสํ า นั ก แผนงานและโครงการพิ เ ศษ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการมี อํ านาจหน าที่ บ ริห าร กํ ากั บ และติ ด ตามการบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสํ า คั ญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการแก ไขป9 ญ หาภาคการเกษตรในพื้ น ที่
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสั มฤทธิ์ของการพัฒนาดานการเกษตรและสหกรณที่เ ปนรูปธรรม
รายงานผลการปฏิบัติงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ
ทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ทั้ ง 2 คณะ ทํ า หน าที่ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และแกไขป9ญหาในพื้นที่ที่ตองใชการจัดการหลายมิติ สงเสริมและสนับสนุน
ดานการบริหาร รวมทั้งการบริหารงานบุคคลดวยระบบคุณ ธรรม เพื่อใหขาราชการในพื้นที่ มีขวั ญและ
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กําลังใจปฏิบัติงานใหกับทางราชการอยางเต็มความสามารถ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวย
ปฏิบัติในพื้นที่
3.2 การขับเคลื่อนของสวนภูมิภาค
3.2.1 ฝ/ายอํานวยการ
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ#ของจังหวัด มีผูวาราชการ
จั ง หวั ด เปนประธาน อนุ ก รรมการ ประกอบด วย ผู แทนหนวยทหารกองทั พ บกในพื้ น ที่ หรื อ ผู แทน
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด ทองถิ่นจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจั งหวัด ประธานหอการคาจังหวั ด ผู แทนสถาบันการศึกษาด านการเกษตรในพื้นที่จังหวั ด
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน ธ.ก.ส. จั ง หวั ด ประมงจั ง หวั ด ปศุ สั ต วจั ง หวั ด ผู แทนหนวยงานกรมการข าว
ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผูแทนหนวยงานกรมวิชาการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผูแทนหนวยงาน
กรมหมอนไหม ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัด ผูอํานวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินพื้นที่จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สหกรณจังหวัด หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต/ผูแทนที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทํ า สวนยางจั ง หวั ด ผู อํ า นวยการองคการตลาดเพื่ อ เกษตรกร/ผู แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 2 ทาน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง เกษตรและสหกรณจังหวัด เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ
คณะอนุ ก รรมการมี อํ า นาจหน าที่ กํ า กั บ ดู แ ล และขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ นการ
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ
กํากับ ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดใหสอดคลองกับ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อขับเคลื่อน
ภาคการเกษตรของประเทศไทย ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามนโยบายที่สําคัญ ดานการเกษตรและสหกรณในจังหวัด ประสานการแกไขป9ญหาดานการเกษตร
และสหกรณในจังหวัดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการเกษตรและสหกรณ
เพื่อสรางความเขาใจในทางที่ถูกตองเกี่ยวกับขอเท็จจริงตางๆ ที่เปนประโยชนตอเกษตรกรและผูมีสวนได
สวนเสีย แตงตั้งคณะทํางาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเปนและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
มอบหมาย
2) คณะอนุก รรมการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ#ข องกรุงเทพมหานคร
มีปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน อนุกรรมการ ประกอบดวย รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนหนวยทหาร
กองทัพบกในพื้นที่หรือผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผูแทนกรมการคาภายใน
ผู แทนกรมสงเสริ ม อุ ต สาหกรรม ผู แทนกรมการข าว ผู แทนกรมวิ ช าการเกษตร ผู แทนกรมหมอนไหม
ผู แทนกรมชลประทาน ผู วาการการยางแหงประเทศไทยหรื อ ผู แทน ผู อํ า นวยการองคการตลาด
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เพื่อเกษตรกรหรือผูแทน ผู อํานวยการสํานั กพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักผังเมือ ง
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักป;องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย กรุ งเทพมหานคร ผู อํ า นวยการสํ านั ก งานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ 7 สํ านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานสงเสริ ม สหกรณกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ 1 กรมสงเสริ ม สหกรณ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 กรมสงเสริมสหกรณ หัวหนาสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ประธานสภาเกษตรกร
กรุ ง เทพมหานคร ผู แทนสภาอุ ต สาหกรรมแหงประเทศไทย ผู แทนหอการค าไทยและสภาหอการค า
แหงประเทศไทย ผูแทนสถาบันการศึกษาดานการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักกิจการ
นครหลวง ธ.ก.ส. ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ไมเกิ น 2 ทาน ซึ่ ง ปลั ด กรุ ง เทพมหานครแตงตั้ ง ประมงพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร กรมประมง ปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
อนุ ก รรมการและผู ชวยเลขานุ ก าร ประกอบด วย เกษตรกรุ ง เทพมหานคร กรมสงเสริ ม การเกษตร
ผูอํานวยการกองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
คณะอนุ ก รรมการมี อํ า นาจหน าที่ กํ ากั บ ดู แล และขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การ
ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนด
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร ใหสอดคลอง
กับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
ของประเทศไทยใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย
ที่สําคัญดานการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร ประสานการแกไขป9ญหาดานการเกษตรและ
สหกรณในกรุงเทพมหานคร สื่อสาร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารดานการเกษตรและสหกรณ เพื่อสราง
ความเขาใจในทางที่ถูกตองเกี่ยวกับขอเท็จจริงตางๆ ที่เปนประโยชนตอเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวของได ตามความจําเปนและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณมอบหมาย
3.2.2 ฝ/ายปฏิบัติการ
1) คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก(ไขป+ญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) มีเกษตรจังหวัด เปนประธาน เกษตรและสหกรณจังหวัด
เปนรองประธาน หัวหนาสวนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณทั้งราชการสวนภู มิภาคและ
สวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด รวมถึงราชการสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นแตมีหนาที่
รับ ผิด ชอบในจั งหวั ดนั้นด วย เปนกรรมการ หั ว หนากลุ มของสํ านั ก งานเกษตรจั งหวั ด ที่ไ ดรั บ มอบหมาย
เปนเลขานุการ และหัวหนากลุมของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดที่ไดรับหมาย เปนผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่อํานวยการ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
และการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแสวงหาความรวมมือจากภาค
สวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการสรางการรับรูและบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณใหเปนเอกภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาดานการเกษตรและสหกรณที่เปนรูปธรรม
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ติดตาม เฝ;าระวัง สถานการณที่จะเปนป9ญหาหรือสงผลกระทบตอภาคเกษตร และพิจารณาดําเนินการ
ป;องกัน ควบคุม และแกไข รวมถึงการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณในเขตจังหวัด เพื่อใหการแกไขป9ญหาภาคเกษตรในพื้นที่ในสถานการณฉุกเฉิน
หรือ วิก ฤติ เปนไปอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ มีป ระสิท ธิภาพและเกิดประสิท ธิผลสูงสุ ด ใหความ
รวมมือ และใหความชวยเหลือ เกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติ ราชการกั บ คณะกรรมการอํ า นวยการขั บ เคลื่อ นงาน
นโยบายสําคัญและการแกไขป9ญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานคณะทํางานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขป9ญหาการเกษตรระดับอําเภอ สนับสนุนการดําเนินงานและรายงาน
ผลการดําเนินงานที่สําคัญของคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขป9ญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัดตอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2) คณะทํ างานปฏิบั ติการขับเคลื่อ นงานนโยบายสําคัญ และการแก(ไขป+ญหา
ภาคเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team) มีนายอําเภอ เปนที่ปรึกษา เกษตรอําเภอ เปนประธาน
ผู แทนนายอํ า เภอ เปนรองประธาน คณะทํ า งาน ประกอบด วย หั ว หน าสวนราชการระดั บ อํ า เภอ
หรือเทียบเทาของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทั้งราชการสวนภูมิภาคและสวนกลาง
นายกองคการปกครองสวนทองถิ่นหรือผูแทน และเกษตรตําบล เปนคณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการ สรางการรับรู และแสวงหาความรวมมือ
จากภาคีเครือขายตางๆ ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ เฝ;าระวัง ติดตาม และรายงานสถานการณที่จะเปนป9ญหาหรือสงผลกระทบตอภาคเกษตร รวมทั้ง
ปฏิบัติการเพื่อป;องกัน ควบคุม และแกไขการเกษตรในพื้นที่ ในสถานการณฉุกเฉินหรือวิกฤติ เปนไปอยางรวดเร็ว
ทันตอสถานการณ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รายงานผลการปฏิบัติการ รวมทั้งป9ญหาและ
อุปสรรค ในการปฏิบัติการ ตอคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขป9ญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก(ไขป+ญหาภาคเกษตร
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานครหรื อ ผู แทน เปนรองประธาน กรรมการ ประกอบด วย หั ว หน าสวนราชการในสั ง กั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณทั้ งราชการสวนภู มิภ าคและสวนกลางที่ มีสํ านั ก งานตั้ งอยู ในจั งหวั ด และ
ผูอํานวยการเขตหรือผูแทน และเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนเลขานุการ
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่อํานวยการ สรางการรั บรู ประสานแผนปฏิบัติการ
และแสวงหาความรวมมื อ จากภาคสวนอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข องในการบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านรวมกั น กั บ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเกิดความสอดคลองกัน รวมทั้งปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายสํ า คั ญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณให เปนเอกภาพ และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการพั ฒ นา
ดานการเกษตรและสหกรณที่เปนรูปธรรม ติดตาม เฝ;าระวัง และรายงานสถานการณที่จะเปนป9ญหาหรือ
สงผลกระทบตอภาคเกษตร และพิจารณาดําเนินการป;อ งกั น ควบคุม และแก ไข รวมถึงการบูรณาการ
บริหารจั ด การทรั พ ยากรตางๆ ของสวนราชการในสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณที่อ ยู ในเขตพื้น ที่
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กรุงเทพมหานคร เพื่อแกไขป9ญหาภาคเกษตรในสถานการณฉุกเฉินหรือวิกฤติเปนไปอยางรวดเร็ว ทันตอ
สถานการณ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด หัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณทั้งในระดับกรมใหความรวมมือและใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ผูตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดรับมอบหมายสั่งการ กํากับ และติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขป9ญหาภาคเกษตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สํานักงานปศุสัตว
พื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขป9ญหาภาคเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตอปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ แตงตั้งคณะทํางานไดตามความจําเปนและความเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย
4. ขั้นตอนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ#
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. หนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทําโครงการเพื่อขอ มค.- 15 ก.พ.
61
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ยกระดับสวัสดิการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สรางโอกาสในอาชีพและการจางงาน
และแผนปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ โดยมีโครงการที่สอดคลองกับ
ไทยนิยม ยั่งยืน 2 ประการ คือ 1) คนไทยไมทิ้งกัน จํานวน 2 โครงการ และ 2) ชุมชน
อยูดีมีสุข จํานวน 18 โครงการ พรอมจัดทําเปนเมนูทางเลือกในการพัฒนาอาชีพโดย
แบงเปนเมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล และเมนูการพัฒนากลุม/ชุมชน สงให( สศก. ประมวล
เปIนภาพรวม
2. สศก. สงเมนูทางเลือกให สป.กษ. เพื่อนําสงใหทีมครู ก. ของ กษ. (เกษตรจังหวัด 16 ก.พ. 61
และเกษตรและสหกรณ#จังหวัด) ที่เขารวมฟ9งนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรับฟ9งการ
ชี้แจงครู ก. รวมกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ที่เมืองทองธานี
3. ปลั ด กษ. และกรมที่ เ กี่ ย วข( อ ง จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการขั บ เคลื่ อ น 16 ก.พ. 61
การดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ชี้แจงเมนูทางเลือกผานระบบ VDO Conference กับเจาหนาที่ กษ.ทุกหนวยงานในระดับ
จังหวัด/อําเภอ
4. เกษตรและสหกรณ#จังหวัดจัดทีมผูแทน กษ. เพื่อเขารวมทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. 17 – 19 ก.พ.
61
จํานวน 7,663 ทีม อยางนอยทีมละ 1 คน โดยประสานรายชื่อเจาหนาที่ ระดับจังหวัด/
อําเภอ/ตําบล จากหนวยงาน กษ. ระดับจังหวัด (สํานักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด
ประมงจั ง หวั ด สหกรณจั ง หวั ด ตรวจบั ญ ชี ส หกรณจั ง หวั ด พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด
ชลประทานจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ใหกําหนดจํานวนเจาหนาที่ตามสัดสวนของ
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กิจกรรม

ระยะเวลา

บุคลากรในแตละหนวยงาน) เตรียมพรอมเพื่อสนับสนุนใหกับปลัดจังหวัด/นายอําเภอ
ในการเขารวมทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. ของ มท. (หากมีการร(องขอ)
5. ผู(แทน กษ. ที่จะเข(ารวมทีมไทยนิยม ครู ข. เขารับฟ9งการประชุมชี้แจงแนวทางการ 19 - 20 ก.พ. 61
ดําเนินงานจาก ครู ก. ของจังหวัด ที่ผูวาราชการจังหวัดจัดขึ้น พรอมศึกษาเมนูทางเลือก
ของ กษ. เพื่อนําไปพูดคุยใหขอมูลในการลงพื้นที่ปรับทุกขผูกมิตรกับประชาชน
6. ครู ข. รวมทีมลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เพื่อพบปะปรับทุกขผูกมิตร รับฟ9งป9ญหา และความ เริ่ม 21 ก.พ. - 20
มี.ค. 61
ตองการของประชาชน และนําเสนอเมนูทางเลือกของ กษ. พรอมชี้แจงทําความเขาใจ
และประชาสัมพั นธงานตามนโยบายของ กษ. ใหประชาชนไดรับ ทราบ ประมวลความ
ตองการที่สอดคลองกับเมนูสงใหเกษตรและสหกรณ#จังหวัด เพื่อสงตอใหกับหนวยงาน
เจาของโครงการตาม Function ในระดับพื้นที่
7. หนวยงานตาม Function ที่มีแผนงาน/โครงการและไดรับงบประมาณ ภายใตโครงการ
1 เม.ย.-30
ไทยนิยม ยั่งยืน ดําเนินการตามเมนูทางเลือก สนับสนุนตามความตองการของเกษตรกร
ก.ย. 61
8. กํากับและติดตามการดําเนินงานในระดับจังหวัดโดยผูตรวจราชการกระทรวงเกษตร
1 เม.ย. – 30
และสหกรณ และรายงานให ปลัด กษ. และ รมว. รมช. กษ. ทราบเปนระยะ
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(ารวมทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล ทีมละ 1-2 คน โดยการแตงตั้งเขารวม
ทีมของนายอําเภอ (ทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. 1 ทีม รับผิดชอบประมาณ 10 หมูบาน ใชเวลาในการลงพบปะ
ประชาชนวันละ 1 หมูบาน) ครู ข. เกษตร ลงพื้นที่รวมกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. ของกระทรวงมหาดไทย
โดยเน นการลงพื้ นที่ ค รั้ งที่ 1 เปนหลั ก เนื่ อ งจากครั้ งที่ 1 เปนการพู ด คุ ย ในประเด็ นด านเศรษฐกิ จ คื อ
ประเด็น 02 คนไทยไมทิ้งกัน และประเด็น 03 ชุมชนอยูดีมีสุข
2. ครู ข. เกษตร รวมทีมลงปฏิบัติงานในพื้นที่หมูบ(าน ครั้งที่ 1 โดยมีภารกิจดังนี้
1) พบปะปรับทุกข#ผูกมิตรกับประชาชน
2) ประชาสัมพันธ#แจ(งขาวสาร และงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในเรื่องตาง ๆ
ดังนี้
• ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจวาการแนะนําและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรของ
กระทรวงเกษตรฯ มีการเชื่อมโยงกับตลาด เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตร
ไดอยางแนนอน

21
กิจกรรม
• ประชาสั มพันธใหเกษตรกรทราบวาป9จจัยการผลิตที่กระทรวงเกษตรฯ แจกเปนของดี
มีคุณภาพ ถาเกษตรกรไดรับของไมดีสามารถรองเรียนได
• ประชาสัมพันธใหเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหนวยงานเกษตร เพื่อผลประโยชน
ในการเขาถึงสวัสดิการ และภาครัฐสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํานโยบายมาตรการ
รวมถึงการแกไขป9ญหาใหกับเกษตรกรไดอยางถูกตอง ตรงตามความตองการ
• ขอใหเกษตรกรเขาไปใชบริการ ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
หรือ ศพก. เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญในการเกษตรที่ตนเองผลิต สามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเปนผูประกอบการ รวมทั้งเกษตรกรที่มี
smart phone สามารถ download แอปพลิเคชั่นที่หนวยงานตางๆ จัดทําไวเพื่อเขาถึง
ขอมูลขาวสาร
• ประชาสัมพันธใหเกษตรกรสมัครเขารวมโครงการแปลงใหญมากขึ้น เพื่อรวมกันบริหาร
จัดการสินคาเกษตร มีการเชื่อมโยงตั้งแตการผลิต การสรางมูลคาเพิ่ม และการตลาด
ผลิตสินคาใหมีคุณภาพ และปริมาณตรงตามความตองการของตลาด
• ประชาสัมพันธใหเกษตรกรปฏิบัติตามคําแนะนําและประกาศของภาครัฐในการบริหาร
จั ด การน้ํ าเพื่อ ปลู ก พื ช ฤดู แล ง และทํ าความเข าใจใหประชาชนตระหนั ก ถึ งความเปน
เจาของและรวมกันดูแลรักษาคู/คลองสงน้ํา/ฝายในชุมชน
• ประชาสัมพันธใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน อยางนอยเปน GAP
และอาจพัฒนาสําหรับตลาดเฉพาะเปนสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีรายได
จากการเกษตรสูงขึ้น
• สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยรวมตัวกันเปนสหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร
ผลิ ต โดยใช ป9 จ จั ย การผลิ ต รวมกั น แปรรู ป เพื่ อ สร างมู ล คาเพิ่ ม บริ ห ารจั ด การ และ
การตลาดซึ่งจะทําใหมีอํานาจในการตอรองเพิ่มขึ้น
• ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเห็นถึงประโยชนของการทําประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
ซึ่งป9จจุบันมีการประกันภัยการปลูกขาว และใหไปยื่นขอทําประกันภัยไดที่ ธ.ก.ส.
3) รับฟ+งความทุกข# และป+ญหาด(านการเกษตร โดยเสนอเมนูทางเลือกของกระทรวงเกษตรฯ
เพื่อแกป9ญหา หรือบรรเทาความเดือดรอน โดย ครู ข. เกษตร สามารถศึกษารายละเอียดเมนูไดจากคูมือ
โดยมีประเด็นดังนี้
• ประเภทของเมนูทางเลือก ประกอบดวย 2 ประเภท คือ
(1) เมนูทางเลือกรายบุคคล เปนการชวยเหลือรายบุคคล ตามเงื่อนไขของแตละโครงการ
เชน เมนูพัฒนาทักษะอาชีพ และเมนูพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอย เปนตน
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(2) เมนูทางเลือกรายกลุม/ ชุมชน
- รายกลุม เกษตรกรจะตองมีการรวมกลุมเปนสหกรณ กลุมเกษตรกร หรือวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อขอรับการชวยเหลือ โดยรัฐสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ โครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ ให บริ ห ารจั ด การภายในกลุ ม เชน เมนู ส งเสริ ม กลุ มผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข าว
เมนูจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร เปนตน
- รายชุมชน เปนการชวยเหลือที่คนในชุมชนทั้งหมดไดรับประโยชน แกป9ญหาที่
เปนป9ญ หารวมของชุมชนโดยไมระบุ ตัว บุคคลที่ชัด เจน เชน เมนูพั ฒนาแหลงน้ํา
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมนูพัฒนาโครงสรางดานแหลงน้ํา
ชลประทาน เปนตน
• เปOาหมายรายพื้นที่ของเมนูทางเลือก ครู ข.เกษตร จะตองศึกษาเป;าหมายรายพื้นที่ของ
แตละเมนูทางเลือกใหชัดเจน เพื่อเลือกนําเสนอในแตละพื้นที่ โดยมีเป;าหมาย 2 รูปแบบ
ดังนี้
(1) เมนูทางเลือกที่มีการกําหนดพื้นที่เป;าหมายไวแลว เชน เมนูกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล.
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 8 แหง / เมนูกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว 18 กลุม ทั้งสองเมนูมีการ
กําหนดกลุมเป;าหมายไวเรียบรอยแลว ดังนั้นเมนูเหลานี้ใชสําหรับประชาสัมพันธ
เฉพาะในพื้นที่เป;าหมายนี้เทานั้น
(2) เมนูทางเลือกที่ยังไมกําหนดเป;าหมายพื้นที่เฉพาะเจาะจง เชน เมนูพัฒนาอาชีพตาม
ความตองการของเกษตรกร/ เมนูพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย
สามารถเชิญชวนเกษตรกรในทุกพื้นทีท่มี ีศักยภาพเขารวมโครงการ
4) ประชาสัมพันธ#ให(เกษตรกรทราบ สร(างความรู(ความเข(าใจเกี่ยวกับโครงการตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 16 โครงการ และเชิญชวนเกษตรกรเขารวมโครงการ ดังนี้
• ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
• ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
• พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
• การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-map
• พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP
• เกษตรอินทรีย
• ธนาคารสินคาเกษตร
• การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และระบบกระจายน้ํา
• เกษตรทฤษฎีใหม
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• พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ
• จัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน (แกป9ญหา IUU)
• พัฒนาศูนยเมล็ดพันธุขาว
• การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและการใชเครื่องจักรกลการเกษตร
• ตลาดสินคาเกษตร
• การชวยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร
• แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
3. ครู ข. เกษตร อาจรวมลงพื้ น ที่ ในการพบปะกั บ ประชาชน ในครั้ ง ที่ 2, 3 และ 4 ได ตาม
ความจําเปน เพื่อแจงความคืบหนาการดําเนินการเตรียมการของ กษ. ใหประชาชนทราบ
รูปภาพที่ 2 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ#
เมนูอาชีพ
- ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง เช4น พัฒนา
อาชีพชาวสวนยาง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม'เหมาะสมให*ทํา
การเกษตรผสมผสาน
- พัฒนาการผลิตพันธุ$พืช สัตว$ และเครือข4าย
ผู-ผลิต เช'น ผลิตเมล็ดพันธุ.ดี ศูนย.ขยายพันธุ.พืช/สัตว./
ประมง
- บริหารจัดการและสร-างมูลค4าเพิ่มสินค-า
เกษตร เช4น แปรรูปยางพารา สนับสนุนอุปกรณ.แปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร
- พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ํา เช'น ส'งเสริม
อาชีพด*านการเกษตร พัฒนาผู*ประกอบการเกษตร
- พัฒนาโครงสร-างพื้นฐานด-านน้ําระดับชุมชน เช'น
สร*างฝายชะลอน้ํา/แหล'งน้ําชุมชน

ครู ก.
เกษตร
จังหวัด/
กษ.จังหวัด

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

แนวทางการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งระบบ
รมว.กษ. /รมช. ปลัด กษ. /รองปลัด
รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน4วยงานระดับกรม

จัดทําโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณป: 2561 เพิ่มเติม
ภายใต-แผนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และแนวทางปฏิรูปภาคการเกษตร
และเสนอเป>นเมนูอาชีพรายบุคคล และรายกลุ4ม/ชุมชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ทีมไทยนิยม
ครู ข. มท.

ผู-แทน กษ. จาก เข*าร'วมทีม มีผู-แทน กษ.
หน4วยงานในพื้นที่
7,663 คน
(กสก. ปศ. กป. กสส.
ส.ป.ก. ตส. พด. ชป.)
ผู-แทน กษ.ในทีมไทยนิยมประมวลความต-องการของ
เกษตรกรระดับตําบลจากแต4ละทีม

ปฏิบัติตามแผน
เกษตรจังหวัด
ประมงจังหวัด
ปศุสัตว$จงั หวัด
ความต-องการ พัฒนาที่ดินจังหวัด
สอดคล-องกับเมนู กษ. ปฏิรูปทิ่ดินจังหวัด
สหกรณ$จังหวัด
เกษตรและสหกรณ$จงั หวัด
ชลประทานจังหวัด
ศูนย$วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กยท.จังหวัด
ฯลฯ

ผู-ตรวจราชการ กษ.
ตรวจติดตามกํากับการ
ดําเนินงาน

สศก.
ติดตามและประเมินผล

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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5. เมนูทางเลือก
เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผู"ลงทะเบียนเพื่อ
(สป.กษ. กข. กป. ปศ. วก.
สวัสดิการแหงรัฐของ กษ.
กสก. ส.ป.ก. มม. พด.)
เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพ
เป.าหมาย :
เกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ที่ผานการวิเคราะห#อาชีพมีความตองการพัฒนาตนเอง
494,960 ราย สิ่งที่เกษตรกรไดรับเงินคาตอบแทนชวงที่รับการอบรม
- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการทําการเกษตรอยางยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย#
เครือ ขายปราชญ#ชาวบานและศูนย#เ ครือ ข ายอื่น ๆ 4 วัน 3 คืน ทั่ ว ประเทศ 88,630 ราย
(สป.กษ.)
- อบรมหลั ก สู ต รการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ# ข าว ใหแก เกษตรกร ระยะเวลา 2 วั น 2,830 ราย
45 จังหวัด (กข.)
- อบรมหลั ก สู ต รการผลิ ต ขาวคุ ณ ภาพดี ใหแก เกษตรกร ระยะเวลา 2 วั น 5,970 ราย
45 จังหวัด (กข.)
- อบรมหลั ก สู ต รการแปรรู ป ขาวและผลิ ต ภั ณ ฑ# เชน ผลิต อาหารและเครื่ อ งดื่ ม จากขาวใหแก
เกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน 1,720 ราย (กข.)
- อบรมใหความรู ดานประมง และสนั บ สนุ น ปC จ จั ย การผลิ ต (พั น ธุ# ป ลาดุ ก และปลาหมอ
1,000 ตัว/ราย พันธุ#กบ 700 ตัว/ราย อาหารสัตว#นํ้า 1 กระสอบ วัสดุทําบอพลาสติกบอละ
800 บาท กระชังบก อันละ 750 บาท) ใหแกเกษตรกร 75,000 ราย ทั่วประเทศ (กป.)
- อบรมอาชีพดานปศุสัตว#แกเกษตรกรเครือขายการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานปศุสัตว#
882 รุนๆ ละ 10 คน ระยะเวลา 3 วัน 8,820 ราย (ปศ.)
- อบรมเพิ่มทัก ษะการดู แลรั กษาและซอมเครื่องเตรียมดิน ใหแกเกษตรกร 400 ราย จั งหวั ด
เชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี และจันทบุรี (วก.)
- อบรมตามหลักสูตรที่เกษตรกรแจงความประสงค# จํานวน 85 หลักสูตร 360 รุนๆ ละ 30 ราย
รวม 10,800 ราย (กสก.)
- อบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพหัตถกรรมพื้นบาน (งานเครื่องเรือนหวาย งานผาบาติก งานบรรจุภัณฑ#
งานศิ ล ปะประดิ ษ ฐ# งานช างวาดภาพสี นํ้ ามั น) ใหแก สมาชิ กกลุ มวิ สาหกิ จชุ มชนและผู สนใจ
300 ราย 5 รุนๆละ 60 ราย (สปก.)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหมในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
ใหแกเกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน 250 ราย 4 รุน (สปก.)
- อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Learning by Doing การเพิ่มทักษะอาชีพการเกษตร ใหแกเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,800 ราย (สปก.)
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- อบรมการปลูกหมอนผลสด ระยะเวลา 3 วัน ใหแกเกษตรกร 400 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตร
สําหรับประกอบอาชีพ 4,418 บาทตอราย (มม.)
- อบรมการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ# จ ากหม อนไหม ระยะเวลา 3 วั น ใหแก เกษตรกร 1,200 ราย
สนับสนุนวัสดุการเกษตรสําหรับประกอบอาชีพ 1,668 บาทตอราย (มม.)
- อบรมการถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ใหแกเกษตรกร 9,600 ราย สนับสนุนวัสดุ
การเกษตรในการอบรมความรูใหกับเกษตรกรพรอมคาอาหาร คาพาหนะ และที่พัก และอื่นๆ (พด.)
โครงการจ"างแรงงานชลประทานสร"างรายได"แกเกษตรกร
เมนู : จ"างแรงงานสร"างรายได"
เป.าหมาย :
จางแรงงานเกษตรกรในพื้นที่เขาดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน 7,520 ราย
เงื่อนไข :
1. เปWนเกษตรที่เขารวมโครงการลงทะเบียนผูมีรายไดนอยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ
2. เปWนเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรกลุมผูใชน้ําชลประทาน ประชาชน และผูใชแรงงานทั่วไป
วิธีการสนับสนุน :
1. จางแรงงานในอัตราคาแรงขั้นต่ํา เพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
2. สนับสนุนใหความรู และขั้นตอนการปฏิบัติงานกอนการเริ่มปฏิบัติงาน
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
คาจางแรงงาน
โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย
เป.าหมาย :
1. เกษตรกรทํากิจกรรมการเกษตรอื่นทดแทนการทําสวนยาง จํานวน 150,000 ไร รายละไมเกิน
10 ไร (กยท.)
2. อบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 30,000 ราย (กสก.)
เงื่อนไข :
1. เปWนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.
2. มีเนื้อสวนยางที่ถือครองไมเกิน 50 ไร
3. เกษตรกรตองโคนยางเพื่อปรับเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น รายละไมต่ํากวา 1 ไร แตไมเกิน 10 ไร
(คิดเฉลี่ย 70 ตน/ไร)
4. ตนยางที่จะโคนตองมีอายุต่ํากวา 25 ปZ
5. ตองไมเปWนสวนยางที่อยูระหวางการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทน ของ กยท.

2.

(ชป.)

3.

(กยท. / กสก.)
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วิธีการสนับสนุน :
1. เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ไรละ 10,000 บาท โดยแบงจายเปWน 2 งวด
- จายเงินงวดที่ 1 ไรละ 4,000 บาท เขาบัญชีเกษตรกร เมื่อเกษตรกรโคนตนยางและจัดทํา
แผนพัฒนาอาชีพการเกษตรกรรายคนแลวเสร็จ
- จายเงินงวดที่ 2 ไรละ 6,000 บาท เขาบัญชีเกษตรกร เมื่อเกษตรกรเขารับการอบรมการ
ประกอบอาชีพ ใหมกั บ กรมส งเสริมการเกษตรตามแผนพั ฒ นาอาชีพ และดํ าเนิ นการตาม
แผนพัฒนาอาชีพแลวเสร็จ รอยละ 40
2. อบรมการประกอบอาชีพใหมในกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
2.1 การปลูกพืชผักสวนครัว เชน พริก มะเขือ แตงกวา ถัวฝCกยาว ฟCกทอง บวบ ตะไคร
ผักเหลียง ผักกาด ขาวโพด ผักพื้นบาน ฯลฯ
2.2 การปลูกไมดอกไมประดับ เชน ดาวเรือง เบญจมาศ บอนสี หนาวัว กลวยไม ไมตัดใบ ฯลฯ
2.3 เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เชน ผึ้ง จิ้งหรีด ชันโรง ฯลฯ
2.4 ปลูกไมผลไมยืนตน เชน ทุเรียน มะมวง มะละกอ ไผ กลวย ฝรั่ง มังคุด ลองกอง สม ฯลฯ
2.5 อบรมใหความรูดาน ประมง และปศุสัตว#
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
1. ไดรับเงินชดเชยจากการปรับเปลี่ยนอาชีพสวนยางพาราไปทําอาชีพอื่น ไรละ 10,000 บาท
2. ไดรับความรูจากการเขารวมอบรมเพื่อจัดทําแผนการผลิต/การประกอบอาชีพใหม
โครงการสร"างทักษะและสงเสริมอาชีพด"านการเกษตร
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต"องการของ
เกษตรกร
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
เงื่อนไข :
เปWนเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ# ทั้งนี้ ตองไมเปWนเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน จํานวน
9,101 ชุมชน เกษตรกร 200 รายตอชุมชน

4.

(กสก.)
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วิธีการสนับสนุน :
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร เปWนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาเกษตรกรที่มีการรวมกลุมกัน
โดยการเรียนรูฐานวิธีคิด หลักการสําคัญของการรวมกลุม การสรางความเขมแข็ง การเริ่มตน
ประกอบธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและการจัดทําแผนธุรกิจ การสรางความเขาใจรวมกันในการ
ขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้ง การเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
ที่เพิ่มผลิตภาพการผลิต การลดตนทุน การเพิ่มมูลคาผลผลิต และการทําแผนธุรกิจกลุมเพื่อ
ขอรับการสนับสุนนการดําเนินการรวมกัน ดําเนินการฝ_กอบรม จํานวน 3 วัน/หลักสูตร/รุน
กิจกรรมการพัฒนากลุมเกษตรกร สนับสนุนกลุมเกษตรกรที่ผานการอบรม มีความพรอมในการ
พั ฒ นากลุ มโดยสนั บ สนุ น ไม เกิ น ชุ ม ชนละ 300,000 บาทเพื่ อ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ# เ ท านั้ น
(ไมมีคาแรง)
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ
1. เกษตรกร จํานวน 1,820,200 ราย ไดรับการพัฒนาและเกิดการรวมกลุมดําเนินการผลิต
ในรูปของกลุมเกษตรกรในชุมชน
2. ไดความรูในการประกอบการเกษตร เชน การผลิตพันธุ#พืช การผลิตปุ`ยอินทรีย#และการปรับปรุง
บํ า รุ ง ดิ น การจั ด การศั ต รู พื ช ฟาร# ม ชุ ม ชน การผลิ ต อาหาร การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ# เ กษตร
ปศุสัตว# ประมง แมลงเศรษฐกิจ และการเกษตรอื่นๆ
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก"ไขป7ญหาที่ดินทํากินของ
เกษตรกร
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได"รับจัดสรรที่ดินจาก คทช.
(อบรมการจัดทําบัญชี)
เป.าหมาย :
เกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินจาก คทช. จํานวน 12,910 ราย
เงื่อนไข :
1. เปWนเกษตรกรที่ไดรับจัดสรรที่ดินทํากิน ที่ผานการพิจารณาของ คทช. แลว
2. รวมกลุมกันในรูปแบบสหกรณ#
วิธีการสนับสนุน :
จั ด อบรมการจั ด ทํ า บั ญ ชี ต นทุ น อาชี พ ใหค าพาหนะ/ ค ากํ า กั บ และติ ด ตามการจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ก
อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี/ คาจางเหมาลูกหลานเกษตรกร ในพื้นที่โครงการ จัดเก็บและบันทึก
ขอมูลเพื่อประมวลผลโครงการ
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
1. ความรูในการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
2. คาพาหนะ/ ลูกหลานเกษตรกรไดรับคาจาง

5.

(ตส.)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก"ไขป7ญหาที่ดินทํากินของ
เกษตรกร
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได"รับจัดสรรที่ดินจาก คทช.
(อบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน)
เป.าหมาย :
เกษตรกรผู ไดรั บ การจั ด ที่ ดิน ตามโครงการจั ด ที่ดิน ทํ า กินใหชุ มชนตามนโยบายรั ฐ บาล จํ า นวน
12,910 ราย ใน 36 จังหวัด 50 พื้นที่
เงื่อนไข :
เปWนเกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
วิธีการสนับสนุน :
1. ประสาน แนะนํา และจัดทําขอมูลเกษตรกรเป^าหมายรายคน
2. จัดอบรมเกษตรกรเป^าหมายในพื้นที่ ไดแก
2.1 เรียนรูศาสตร#พระราชา ใหรูสํานึกหวงแหนและรักในแผนดิน
2.2 ใหความรูในการรวมกลุมและแนะนํา สงเสริมการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ#
2.3 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ (อาชีพหลัก/อาชีพรอง)
3. ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
1. สนับสนุนการกอสราง/พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดหาอุปกรณ#ในพื้นที่จัดที่ดิน 10 แหง เชน
1) สรางอาคาร 8 แหง 2) ปรับปรุงอาคารรับซื้อผลผลิต 3) หองเย็น 4) อุปกรณ#ตกแตงทํา
ความสะอาด 5) ตอเติมโกดัง 6) กอสรางโรงเรือนแปรรูป
2. ความรูในการทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ
3. ความรูในการพัฒนาอาชีพเกษตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก"ไขป7ญหาที่ดินทํากินของ
เกษตรกร
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได"รับจัดสรรที่ดินจาก คทช.
(อบรมอาชีพ และป7จจัยการผลิต)
เป.าหมาย :
เกษตรกร (คทช.) 1,300 ราย
เงื่อนไข :
เปWนเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรการจัดที่ดินตามนโนบายรัฐบาล

6.

7.

(กสส.)

(ส.ป.ก.)
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วิธีการสนับสนุน :
สนับสนุนคาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาปCจจัยการผลิต ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฝ_กอบรม
เกษตรกรเพื่อเปWนการกระตุนใหเกษตรกรนําแนวทางศาสตร#พระราชาไปใชในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมโดยเฉลี่ย จํานวนรายละ 6,022 บาท
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
1. ความรูในการพัฒนาอาชีพเกษตร
2. รูปแบบการทําการเกษตรตามแนวทางศาสตร#พระราชา
3. ปCจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ#พืช พันธุ#สัตว# คาวัสดุการทําปุ`ยหมัก
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก"ไขป7ญหาที่ดินทํากินของ
เกษตรกร
เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพหมอนไหม
เป.าหมาย :
อบรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในเขตภาคเหนือ 800 ราย
เงื่อนไข :
เปWนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมหมอนไหม
วิธีการสนับสนุน :
1. สนับสนุนพันธุ#หมอนและไขไหม
2. สนับสนุนการสรางโรงเลี้ยงไหม
3. อบรมใหความรู
4. ประสานภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตเกษตรกร
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
1. ความรูในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมและการแปรรูปแผนใยไหม
2. โรงเลี้ยงไหมสําหรับการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมเพื่อสรางรายได รายละไมเกิน 20,000 บาท
โครงการพัฒนาผู"ประกอบการเกษตรรุนใหม
เมนู : พัฒนาผู"ประกอบการเกษตรรุนใหม
เป.าหมาย :
อบรมหลักสูตรการเปWนผูประกอบการเกษตรรุนใหม ใหแกเกษตรกร 3,850 ราย ผูประกอบการ
เกษตรรุนใหม 900 ราย ผูประกอบเกษตรรุนใหมสูสากล 90 ราย
เงื่อนไข :
1. ตองเปWนเกษตรกรรุนใหมที่ผานการประเมินคุณสมบัติเปWน Young Smart Farmer
2. มีเป^าหมายในการพัฒนาตอยอดใหเปWนผูประกอบการเกษตรรุนใหมที่มีการบริหารจัดการดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม ความคิดสรางสรรค# นวัตกรรม เครือขายในการทําธุรกิจเกษตร และเปWน
ผูนําดานเกษตร 4.0

8.

(มม.)

9.

(กสก.)
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วิธีการสนับสนุน :
1. พัฒนาผูประกอบการเกษตรกรรุนใหม
- อบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสูการเปWนผูประกอบการเกษตรกรรุนใหม
- อบรมหลักสูตรผูประกอบการเกษตรกรรุนใหม โดยสนับสนุนการฝ_กปฏิบัติตามแผนธุรกิจเกษตร
- สงเสริมการประชาสัมพันธ#และจัดแสดงสินคาเกษตรของเกษตรกรรุนใหมในประเทศ
2. พัฒนาศูนย#บมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย#
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
เกษตรกรไดความรูในการเปWนผูประกอบการรุนใหม , การพัฒนาเปWนผูประกอบการ และการพัฒนา
สูเกษตรกรรุนใหมสูสากล
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกข"าวเพื่อผลิต
สินค"าอื่นที่เหมาะสม
เมนู : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกข"าวเพื่อผลิต
สินค"าอื่นที่เหมาะสม
เป.าหมาย :
จัดทําระบบอนุรักษ#ดินและน้ํา เพื่อสนับสนุนใหผลิตสินคาเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกขาวที่ไม
เหมาะสม (N) จํานวน 6,832 ไร (เกษตรกร 725 ราย) 13 จังหวัด
เงื่อนไข :
เปWนเกษตรกรที่มีความประสงค#จะปรับเปลี่ยนการผลิตขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม N (Non Suitability)
ในพื้นที่เป^าหมาย 13 จังหวัด
วิธีการสนับสนุน :
1. กอสรางระบบอนุรักษ#ดินและน้ําใหเหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน จํานวน 6,832 ไร
2. อบรมถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อการผลิตพืช
ปรับเปลี่ยนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ
1. พื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาวไดรับการปรับเปลี่ยนเปWนพืชที่เหมาะสม
2. เกษตรกรเจาของพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
3. มีการผลิตภาคเกษตรที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต
โครงการสร"างทักษะและสงเสริมอาชีพด"านการเกษตร
เมนู : พัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑC
เป.าหมาย :
1. ฝ_ ก อบรมใหความรู และเสริ ม ทั ก ษะการผลิ ต ชี ว ภั ณ ฑ# ค วบคุ ม ศั ต รู พื ช จํ า นวน 16 ชนิ ด
ใหเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. และกลุมเกษตรพรอมผลิต ชีว ภัณ ฑ#ใ ชเอง จํ านวน 2,500 ราย
รวม 33 จังหวัด

10.

11.
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2. พัฒนาศูนย#เครือขายของกรมวิชาการเกษตรใหเปWนศูนย#ผลิตและแหลงกระจายชีวภัณฑ#ควบคุม
ศัตรูพืช 16 ชนิด 22 ศูนย#
เงื่อนไข :
เปWนเกษตรกรที่มีความพรอมที่จะเขารับการพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ#ใชเอง และยังไมเคยไดรับ
การเสริมทักษะดานการผลิตชีวภัณฑ#ควบคุมศัตรูพืชมากอน
วิธีการสนับสนุน :
1. จัดซื้อครุภัณฑ#และอุปกรณ#ในการผลิตชีวภัณฑ#เพื่อใชอบรมใหความรูและฝ_กทักษะในการผลิต
ขยายใหแกกลุมเกษตรกรเป^าหมาย
2. วิทยากรฝ_กอบรม คือ เจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาคเครือขายกรมวิชาการเกษตรระดับ
จังหวัด
3. สนับสนุนงบประมาณคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ และที่พักตามความเหมาะสม รายละ 500 บาท/รอบ
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
1. ไดศูนย#เครือข ายของกรมวิชาการเกษตรในการเปWนศู นย#ผลิตและกระจายชีว ภัณ ฑ# 16 ชนิด
จํานวน 22 ศูนย#
2. เกษตรกร จํานวน 2,500 ราย ไดรับความรูและทักษะในการผลิตชีวภัณฑ#ควบคุมศัตรูพืชใชเอง
16 ชนิด และพัฒนาตนเอง ผลิตชีวภัณฑ#จําหนายเพื่อเสริมรายไดตอไป
3. ไดเครือขายเกษตรกรชวยขยายการผลิตชีวภัณฑ#ควบคุมศัตรูพืชใชเองและผลิตเพื่อขายเปWนการ
สรางรายได
โครงการสร"างทักษะและสงเสริมอาชีพด"านการเกษตร
เมนู : พัฒนาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ
เป.าหมาย :
1. อบรมอาสาปศุสัตว#ผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ใหแกเกษตรกร จํานวน 4,100 ราย
2. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการบริการจากอาสาปศุสัตว# จํานวน 100,000 ราย
เงื่อนไข :
เปWนอาสาปศุสัตว#ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว#
วิธีการสนับสนุน :
อบรมใหความรูเทคนิคในเรื่องการผสมเทียมและดานอื่นๆ ตามหลักสูตรของสัตวแพทยสภา
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
1. ไดรับความรูและเทคนิคในการผสมเทียมและใบรับรองผานการฝ_กอบรมจากสัตวแพทยสภา
2. ไดรับคาพาหนะ/ที่พัก/อาหาร ในชวงที่เขารับการฝ_กอบรม
3. สามารถนําความรูไปใหบริการผสมเทียมโคเนื้อและแพะของเกษตรกร โดยถูกตองตามระเบียบ/กฎหมาย

12.

(ปศ.)
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เมนูพัฒนากลุม/ชุมชน
โครงการผลิตเมล็ดพันธุCดี
เมนู : สงเสริมกลุมผู"ผลิตเมล็ดพันธุCข"าว
เป.าหมาย :
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ#ขาวของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ#ขาว 18 กลุม
2. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑ#แปรรูปขาวประเภทอาหารใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวตลาดเฉพาะ 8 กลุม
เงื่อนไข :
1. กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ#ขาวที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ#ขาวดีเดน
ระดับกลุมศูนย#ตั้งแตปZ 2558 – 2560
2. ใหความรู แก เกษตรกรที่ เ ปW นสมาชิก กลุ มผลิตเมล็ ด พั นธุ# ข าวที่ ไ ดรั บ การสนั บ สนุ น เครื่อ งมื อ
อุปกรณ#ฯ
3. กลุมเกษตรกร ที่ไดรับการคัดเลือกดานพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ#แปรรูปจากขาว และไดรับการ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ#
4. ใหความรู แก เกษตรกร ที่ ไ ดรั บ การคั ด เลื อ กดานพั ฒ นาต อยอดผลิ ต ภั ณ ฑ# แ ปรรู ป จากขาว
เรื่องการใชเครื่องมือ และการดูแล การบํารุงรักษาอยางถูกวิธี
วิธีการสนับสนุน :
1. สนั บ สนุ นอุ ป กรณ#ใ นการเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิตเมล็ ด พั นธุ#ข าว จํ านวน 2 รายการ/กลุ ม
และ ใหความรูเรื่อ งวิท ยาการผลิตเมล็ด พั นธุ# การทํ างานแบบกลุม การบริหารจัด การโรงงาน/
เครื่องจักรและบริหารจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ#ขาว และติดตามประเมินผล
2. สนับสนุนเครื่องมือดานการแปรรูป จํานวน 11 รายการ และ ใหความรูการใชและการดูแล
รักษาเครื่องมือดานการแปรรูป และติดตามประเมินผล
สิ่งที่ได"รับ :
1. สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ#ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ#ขาว (เครื่องเกี่ยวนวด
ขาว 18 เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ# 18 เครื่อง)
2. สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ# ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ# แ ปรรู ป จากขาว
(เครื่องบดแป^ง 8 เครื่อง เครื่องตีเยื่อกระดาษพรอมชุดหมอตม อางกระจายเยื่อ ตะแกรง 8 เครื่อง)
3. ไดความรูในการผลิตเมล็ดพันธุ#/การบริหารจัดการโรงงาน/เครื่องจักรและการบริหารจัดการ
ธุรกิจเมล็ดพันธุ#ขาว การใชเครื่องมือและการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกวิธี

1.

(กข.)
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ตเมล็ดพันธุCดี
2. โครงการผลิ
เมนู : สร"างเครือขายผู"ผลิตเมล็ดพันธุCพืช

(วก.)

เป.าหมาย :
1. เพิ่มทักษะและจางเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ#พืชพันธุ#ดีมีมาตรฐาน จํานวน 4 ชนิด ไดแก ถั่วเหลือง
ถั่ ว เขี ย ว ถั่ ว ลิ ส ง และขาวโพดเลี้ ย งสั ต ว# ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
และภาคกลาง จํานวน 16 จังหวัด รวม 1,035 ราย
2. พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ#พืช เพื่อเขาสูมาตรฐานสากล
เงื่อนไข :
1. เปWนเกษตรกรที่มีความพรอมตองการพัฒนาทักษะและมีความประสงค#จะพัฒนาอาชีพรับจาง
การผลิตพันธุ#พืชพันธุ#ดีมีมาตรฐานของพืช 4 ชนิด
2. ตองพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ# เพื่อเขาสูมาตรฐานสากล และใชสําหรับ
บริการตรวจสอบคุณภาพตอไป
วิธีการสนับสนุน :
1. เมล็ดพันธุ# ปCจจัยการผลิต เพื่อใชอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ#พืชพันธุ#
คุณภาพดีตามมาตรฐานแกเกษตรกรกลุมเป^าหมาย
2. วิ ท ยากรฝ_ ก อบรม คื อ เจาหนาที่ ส วนกลางและส วนภู มิ ภ าคเครื อ ข ายกรมวิ ช าการเกษตร
ระดับจังหวัด
3. จัดซื้อครุภัณฑ#และอุปกรณ#ในหองปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ#ตามมาตรฐาน
4. สนั บ สนุ น งบประมาณค าเบี้ ย เลี้ ย ง ค ายานพาหนะ และที่ พั ก ตามความเหมาะสม รายละ
500 บาท/รอบ
สิ่งที่เกษตรกรได"รับ :
1. เกษตรกรไดรับความรูและพัฒนาทักษะอาชีพการเปWนผูรับจางผลิตเมล็ดพันธุ#พืชคุณภาพดีตามมาตรฐาน
2. สนั บ สนุ น งบประมาณค าเบี้ ย เลี้ ย ง ค ายานพาหนะ และที่ พั ก ตามความเหมาะสม รายละ
500 บาท/รอบ
โครงการสร"างฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
เมนู : สร"างฝายชะลอน้ํา เพื่ออนุรักษCดินและน้ํา
(ใช"แรงงานในชุมชน)
ฝายชะลอน้ําเพื่อการอนุรักษCดินและน้ํา
เป.าหมาย :
สรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษ#ดินและน้ํา จํานวน 1,097 แหง
เงื่อนไข :
ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ภ ายใตเขตพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ มี ศั ก ยภาพ/นอกเขตปk า ไม เปW น พื้ น ที่ ส าธารณะ
และเกษตรกรในพื้นที่มีความพรอม

3.

(พด.)
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วิธีการสนับสนุน :
กอสรางฝายชะลอน้ําชั่วคราว จํานวน 1,097 แหง
สิ่งที่ชุมชนได"รับ :
1. ชะลอน้ําไหลของน้ํา ลดการชะลางพังทลายของดิน
2. มีแหลงเก็บกักน้ําในลําน้ํา/ลําหวย สรางความชุมชื้นในระบบนิเวศ
3. มีแหลงน้ําสํารองในการอุปโภคและเพื่อการเกษตร
4. กระตุนเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่
โครงการสร"างฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
เมนู : สร"างฝายชะลอน้ํา ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ใช"แรงงานในชุมชน)
ฝายชะลอน้ําชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
เป.าหมาย :
กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 23 จังหวัด 244 แหง ไดแก ภาคเหนือ 11
จังหวัด 115 แหง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด 109 แหง , ภาคกลาง 2 จังหวัด 20 แหง
เงื่อนไข :
ดําเนินการกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
วิธีการสนับสนุน :
1. เตรียมความพรอมและถายทอดความรูการสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวใหแกเจาหนาที่
ในพื้นที่
2. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวใหกับเกษตรกร
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาพาหนะและวัสดุในการฝ_กอบรม
4. กอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในพื้นที่ (ฝายไมแนวเดียว/ฝายไมคอกหมู/ฝายหินเรียง)
จํานวน 244 แหง
สิ่งที่ชุมชนได"รับ :
1. แรงงานในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน อนุรักษ#ดินและน้ํา ตลอดจนใชประโยชน#จากทรัพยากร
อยางยั่งยืน
โครงการสร"างฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้ําชุมชน
เมนู : กอสร"างถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ในชุมชน
เป.าหมาย :
กอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลบ. 8 แหงๆ ละ 10 ถัง
เงื่อนไข :
ดําเนินการกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ส. ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

4.

(ส.ป.ก.)

5.

(ส.ป.ก.)
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วิธีการสนับสนุน :
1. สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการ
2. จัดทําถังตนแบบ
3. กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. เพื่อการเกษตร โดยจางแรงงานในทองถิ่น สงเสริมใหเกษตรกรมีสวน
รวมในการบริหารจัดการน้ําในรูปแบบกลุม
4. สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ
สิ่งที่ชุมชนได"รับ :
1. แรงงานในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. ความรูดานการกอสรางใหกับชุมชน
3. แกปCญหาการขาดแคลนน้ําใชเพื่อการเกษตรในพื้นที่
โครงการพัฒนาโครงสร"างด"านแหลงน้ําชลประทาน
เมนู : พัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เป.าหมาย :
ซอมแซมและปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 300 แหง
เงื่อนไข :
จางแรงงานจากเกษตรที่ เ ขาร วมโครงการลงทะเบี ย นผู มี ร ายไดนอยเพื่ อ รั บ สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ
เกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกลุมผูใชน้ําชลประทาน ประชาชน และผูใชแรงงานทั่วไป มีสวนรวมในการ
ดําเนินการ
วิธีการสนับสนุน :
1. ซอมแซมและปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 300 แหง
เพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
2. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สิ่งที่ชุมชนได"รับ :
เกษตรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 60 ไร พื้นที่รับประโยชน#เพิ่มขึ้น
92,285 ไร และครัวเรือนรับประโยชน# 14,611 ครัวเรือน
โครงการพัฒนาโครงสร"างด"านแหลงน้ําชลประทาน
เมนู : พัฒนาโครงสร"างด"านแหลงน้ําชลประทาน
เป.าหมาย :
พัฒนาฟlmนฟูแหลงน้ําชลประทาน เพื่อป^องกันและบรรเทาอุกทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
1,296 แหง
เงื่อนไข :
จางแรงงานจากเกษตรที่เขารวมโครงการลงทะเบียนผูมีรายไดนอยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ เกษตรกรใน
พื้นที่ เกษตรกลุมผูใชน้ําชลประทาน ประชาชน และผูใชแรงงานทั่วไป มีสวนรวมในการดําเนินการ

6.

(ชป.)

7.

(ชป.)
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วิธีการสนับสนุน :
1. พัฒนาฟlmนฟูแหลงน้ําชลประทาน เพื่อป^องกันและบรรเทาอุกทกภัยและภัยแลง ในพื้นที่ทั่วทั้ง
ประเทศ 1,296 แหง เพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
2. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สิ่งที่ชุมชนได"รับ :
เกษตรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17,960 ไร พื้นที่รับประโยชน#
เพิ่มขึ้น 2,118,791 ไร ครัวเรือนรับประโยชน# 601,138 ครัวเรือน และความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น
13.39 ลาน ลบ.ม.
โครงการศูนยCขยายพันธุCสัตวCและสงเสริมการผลิตปศุสัตวC
เมนู : สงเสริมชุมชนผลิตจุลินทรียC ปม.1
เป.าหมาย :
จั ดตั้ งศู นย# ผลิ ตหั วเชื้ อจุ ลิ นทรี ย# ปม.1 ใหแก กลุ มเกษตรกรที่ มี ค วามพรอมและศั กยภาพในการ
ดําเนินการ จํานวน 20 แหง
เงื่อนไข :
1. เกษตรกรมีการรวมกลุมในพื้นที่ในรูปแบบตาง ๆ เชน ชมรม สมาคม
2. กลุมเกษตรกร ตองผานการอบรมการผลิตจุลินทรีย#จากกรมประมง
3. กลุมเกษตรกรตองมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน การบริหารงานการผลิตจุลินทรีย#อยางตอเนื่อง
4. เปWนกลุมเกษตรกรที่มีการใชจุลินทรียใ# นการแกไขปCญหาวิกฤต EMS
5. กลุมเกษตรกรตองผานการประเมินศักยภาพการผลิต และการดําเนินงานตามเกณฑ#ของกรมประมง
วิธีการสนับสนุน :
1. ครุภัณฑ#สําหรับใชผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย# จํานวน 20 ชมรม ชมรมละ 460,000 บาท
2. ค าวั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร# แ ละการเกษตรสํ า หรั บ ผลิ ต หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย# จํ า นวน 20 ชมรม
ชมรมละ 30,000 บาท
สิ่งที่กลุมได"รับ :
1. ครุภัณฑ#สําหรับใชผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย# ปม.1 แบบน้ํา และวัสดุวิทยาศาสตร#และการเกษตรสําหรับ
ผลิตจุลินทรีย# ปม.1
2. เพิ่มแหลงผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย# ปม.1 ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง ชวยใหเกษตรกรประหยัดรายจาย
โครงการพัฒาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
เมนู : จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก"มลิง) ของสถาบันเกษตรกร
เป.าหมาย :
สหกรณ#และกลุ มเกษตรกรดํ าเนินธุ รกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินคาพืชเศรษฐกิจหลั ก
ที่สําคัญ คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว# มันสําปะหลัง ในลักษณะเปWนแมขายหรือเปWนลูกขาย

8.

(กป.)

9.

(กสส.)
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เงื่อนไข :
1. เปWนสหกรณ#/กลุมเกษตรกร ที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ#หรือกลุมเกษตรกร
2. สามารถปpดบัญชีไดในปZปCจจุบัน
3. ไมมีขอบกพรอง หรือมีแตไดรับการแกไขแลวเสร็จ
4. เปW นสหกรณ#/ กลุ มเกษตรกร ที่ ดํ าเนิน ธุ ร กิจรวบรวมผลผลิ ตทางการเกษตรที่ส อดคลองกั บ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ใน 2 ลักษณะ คือ สหกรณ#ท่เี ปWนแมขาย และสหกรณ#ท่เี ปWนลูกขาย
5. สหกรณ#/กลุมเกษตรกรที่เปWนแมขายและลูกขาย จะตองจัดทําแผนงานโครงการดานการดําเนิน
ธุรกิจสินคาเกษตรและแผนงานเครือขายอยางละเอียดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจสินคาเกษตรอยางเปWน
ระบบรวมทั้งความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
วิธีการสนับสนุน :
สนับสนุนเงินอุดหนุนใหแกสถาบันเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ#/สิ่งกอสรางที่มีความจําเปWนพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรวม 3 ชนิดสินคา ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยง
สัตว# และมันสําปะหลัง โดยสถาบันเกษตรสมทบเงินอุดหนุนไมนอยกวารอยละ 10
สิ่งที่กลุมได"รับ :
1. ไดรั บ การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ# / สิ่ ง ก อสรางสํ า หรั บ รวบรวมผลผลิ ต ใหแก สถาบั น เกษตรกร
190 แหง ประกอบดวย 1) โกดั ง 2) ฉาง 3) ไซโล 4) เครื่อ งอบลดความชื้น 5) เครื่อ งชั่ ง
6) ลานตาก 7) รถตัก 8) รถบรรทุก 6 ลอ 9) รถแทรกเตอร# 10) เครื่องกะเทาะขาวโพด
2. ชะลออุปทานขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว# มันสําปะหลัง เพื่อรอจําหนายหรือรอการแปรรูป เกษตรกร
ไดรับประโยชน#ไมนอยกวา 400,000 ราย
3. ยกระดั บราคาสิ นค าเกษตร ให แก เกษตรกร สมาชิ กสหกรณ# มี รายได เพิ่ มไม น อยกว า
300 – 500 บาท/ตัน
โครงการพัฒนาสนับสนุนอุปกรณCแปรรูปทางการเกษตร
เมนู : สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เป.าหมาย :
สหกรณ#/กลุมเกษตรกรภาคการเกษตรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมสินคาเกษตร และดําเนินธุรกิจแปรรูป
สินคาเกษตร อาทิ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว# มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ยางพารา กาแฟ ปาล#มน้ํามัน
ผัก ผลไม ประมง โคนม โคเนื้อ ปศุสัตว# (สุกร ไก แพะ แกะ กวาง) ฯลฯ รวม 94 แหง
เงื่อนไข :
1. เปWนสหกรณ#/กลุมเกษตรกร ที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ#หรือกลุมเกษตรกร
2. สามารถปpดบัญชีไดในปZปCจจุบัน
3. ไมมีขอบกพรอง หรือมีแตไดรับการแกไขแลวเสร็จ
4. ดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
5. มีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรที่สอดคลองกับการขอรับการสนับสนุน
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6. มี ป ระสบการณ# ใ นการแปรรู ป ผลผลิ ต มาแลว ไม นอยกว า 1 ปZ หรื อ รวบรวมผลผลิ ต
(ที่จะแปรรูป) ไมนอยกวา 3 ปZ หรือ เปWนการพัฒนาผลิตภัณฑ#ใหม
วิธีการสนับสนุน :
สนั บ สนุ นเงิ นอุ ด หนุ นใหแก สถาบั นเกษตรกรในการจั ด หาอุ ป กรณ# /สิ่งก อสรางที่มีค วามจํ าเปW น
พื้ น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค าผลผลิ ต ทางการเกษตรใหมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน และสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร รวม 9 ชนิดสินคา ไดแก ขาว ผัก ผลไม ปาล#มน้ํามัน
กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว# (โคเนื้อ ไกไข สุกร แพะ แกะ กวาง) และมันสําปะหลัง โดยสถาบัน
เกษตรสมทบเงินอุดหนุนไมนอยกวารอยละ 10
สิ่งที่กลุมได"รับ :
1. ไดรั บการสนั บสนุ นอุ ปกรณ# /สิ่งก อสรางสํ าหรั บแปรรู ปผลผลิต ประกอบดวย 1) โรงสี ข าวขนาดเล็ ก
2) อุปกรณ#ในโรงสี 3) หองเย็น 4) อาคารรวบรวม 5) รถบรรทุกหองเย็น 6) โรงอบแสงอาทิตย#
7) รถโฟล#คลิฟ ท# 8) เครื่อ งคั่ วกาแฟ 9) หองปฏิบั ติก ารในโรงงานนม 10) หองเย็นเก็บ นม
11) ชุดพาสเจอร#ไรซ# 12) เครื่องบรรจุนมพาสเจอร#ไรซ# 13) รถบรรทุกนมดิบ 14) รถหองเย็น
ขนนม 15) อุปกรณ#แปรรูปผลิตภัณฑ#นม 16) อุปกรณ#แปรรูปผลิตภัณฑ#ประมง 17) โรงเรือน
ทําผลิตภัณฑ#มาตรฐาน GAP 18) อุปกรณ#แปรรูปผลิตภัณฑ#ปศุสัตว# 19) อุปกรณ#เก็บรักษา
คุณภาพสินคา 20) ชุดปpดฉลาก 21) เครื่องสับมันสําปะหลัง 22) แท็งค#เย็นเก็บนม
2. สมาชิกสหกรณ#/กลุมเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปมีแหลงจําหนายผลผลิต เพิ่มอํานาจตอรอง
และเกษตรกรสมาชิกไดรับประโยชน#ไมนอยกวา 440,000 ราย
โครงการเพิ่ม ศั ก ยภาพการรวบรวมและแปรรู ป ยางพาราในสถาบั น
11. เกษตรกร
เมนู : สงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
เป.าหมาย :
สหกรณ#และกลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจยางพารา 60 แหง
เงื่อนไข :
1. เปWนสหกรณ#/กลุมเกษตรกร ที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ#หรือกลุมเกษตรกร
2. สามารถปpดบัญชีไดในปZปCจจุบัน
3. ไมมีขอบกพรอง หรือมีแตไดรับการแกไขแลวเสร็จ
4. ดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราสอดคลองกับโครงการ
5. มีประสบการณ#ในการรวบรวมผลผลิตไมนอยกวา 3ปZ กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑ#ไมนอยกวา1 ปZ
วิธีการสนับสนุน :
สนับสนุนเงินอุดหนุนใหแกสถาบันเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ#/สิ่งกอสรางที่มีความจําเปWนพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราขั้นตนและขั้นกลาง โดยสถาบันเกษตรสมทบ
เงินอุดหนุนไมนอยกวารอยละ 10
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สิ่งที่กลุมได"รับ :
1. ไดรับการสนับสนุนปCจจัยพื้นฐานและอุปกรณ#การตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยางพาราขั้นตน
และขั้ น กลาง ใหแก สถาบั น เกษตรกร 60 แห ง ประกอบดวย อุ ป กรณ# แ ปรรู ป ยางพารา
(หมอนที่นอน พื้นสนาม ถุงมือยาง)
2. สถาบั น เกษตรกรเปW นแหล งจั ด เก็ บ รวบรวมยางพารา และมีเ กษตรกรไดรั บ ประโยชน#ไ ม
นอยกวา 41,000 ราย
โครงการสงเสริมการใช"ยางในหนวยงานภาครัฐ
12 เมนู : สงเสริมการใช"ยางพาราในหนวยงานภาครัฐ
เป.าหมาย :
ซอมแซมและปรับปรุงคันคลองชลประทาน 317 โครงการ
เงื่อนไข :
ซอมแซมและปรับปรุงคันคลอง โดยใชยางพาราเปWนสวนผสมเฉพาะชั้นผิวทาง
วิธีการสนับสนุน :
1. ซอมแซมและปรับปรุงถนนบนคันคลองชลประทาน 317 โครงการ โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 6 เดือน
2. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สิ่งที่ประชาชน/เกษตรกรได"รับ :
มีความสะดวกในการขนสงสินคาเกษตรออกจากพื้นที่ 330,806 ครัวเรือน และสนับสนุนการใช
ปริมาณยางไดถึง 3,509.50 ตัน

.

(ชป.)

สามารถดาวนCโหลดคูมือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณC ตาม https://goo.gl/pb8bQJ หรือทาง QR Code

