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สารบัญ
(หน้า)
ก.1 โครงการส่งเสริมการเกษตรตาม คง 2
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
1.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1.1 กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
1. โครงการเตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.1.2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

เกษตรกร 1,761 ราย งบประมาณ 1,351,925 บาท
เกษตรกร 40 ราย
งบประมาณ 28,000 บาท
เกษตรกร 40 ราย
งบประมาณ 28,000 บาท
เกษตรกร 40 ราย

งบประมาณ 28,000 บาท

เกษตรกร 1,721 ราย
เกษตรกร 1,721 ราย

งบประมาณ 1,323,925 บาท
งบประมาณ 1,323,925 บาท

1

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน (ไม้ผล)
เกษตรกร 50 ราย
งบประมาณ 36,000 บาท
2
3. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน (สมุนไพร)
เกษตรกร 85 ราย
งบประมาณ 57,000 บาท
3
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน (พืชผัก)
เกษตรกร 300 ราย
งบประมาณ 133,000 บาท
4-7
5. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรกร 26 ราย
งบประมาณ 15,600 บาท
8
6. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (น้ําผึ้ง)
เกษตรกร 40 ราย
งบประมาณ 106,000 บาท
9
7. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
เกษตรกร 390 ราย
งบประมาณ 297,300 บาท
10 - 12
8. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (จัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์) เกษตรกร 30 ราย งบประมาณ 15,000 บาท 13
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกร 65 ราย งบประมาณ 26,000 บาท 14
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
เกษตรกร 220 ราย งบประมาณ 183,500 บาท
15 - 17

(หน้า)
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
12. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรและแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
14. โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร
2.1.1 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
2.1.1.1 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
15. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
16. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
17. โครงการพัฒนาพืน้ ที่เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี

เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร

145 ราย
20 ราย
260 ราย
90 ราย

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

53,000 บาท
24,000 บาท
291,525 บาท
86,000 บาท

เกษตรกร 710 ราย
เกษตรกร 710 ราย
เกษตรกร 710 ราย
เกษตรกร 710 ราย

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

281,750 บาท
281,750 บาท
281,750 บาท
281,750 บาท

เกษตรกร 50 ราย
เกษตรกร 600 ราย
เกษตรกร 60 ราย

งบประมาณ 50,000 บาท
งบประมาณ 87,750 บาท
งบประมาณ 144,000 บาท

18 - 19
20
21 - 23
24

25
26
27

ภาคผนวก

รวมทั้งสิ้น 2 ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรมหลัก 17 โครงการ เกษตรกร 2,471 ราย งบประมาณ 1,633,675 บาท

