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 รายช่ือ / เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละเมนูทางเลือก  

เมนูที่ ชื่อเมนู หน่วยงานรับผิดชอบ 
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับกรม 
 เมนูรายบุคคล 

1. พัฒนาทักษะอาชีพ สป.กษ./กข./กป./ปศ./
วก./กสก./ส.ป.ก./มม./
พด. 

1.นางรามารินทร์ กระบวนรัตน์ (สป.กษ.) 
เบอร์โทรศัพท ์: 02-281-5955 ต่อ 283 
2.นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล (กข.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-026-8278  

02-940-5530 
3.นางสาวรัตนวดี  อินทร์สกุล (กป.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-690-3627 
4.นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก (ปศ.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-016-9568 

02-653-4444 ต่อ 2271      
5.นายอัคคพล เสนาณรงค์ (วก.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-900-5966 
6.นายวิรัช   จันทรโรทัย (กสก.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-6023  

081-836-2647 
7. - กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปาชีพ 

นายกวี  กองแก้ว (ส.ป.ก.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 035-366-0901  

089-136-4720 
- กิจกรรมทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ 
โคกหนองนา โมเดล 
นางสาวจิรนันท์  เสนานุช  (ส.ป.ก.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-280-5683  

088-809-6131 
- กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
นางสาวสิริมา  แจ้งกระจ่าง   (ส.ป.ก.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-271-0036  

081-987-2303 
 



3 
 

 
 

เมนูที่ ชื่อเมนู หน่วยงานรับผิดชอบ 
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับกรม 

  

 8.นางสาวสุนารักษ์  โสภา (มม.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 085-353-5151 
9.นายปรเมศร์  ชะดี  (พด.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9947572 
  นางสาวจิตติมา  สุธีพิเชฐภัณฑ์ (พด.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 092-401-2813  

2. จ้างงานสร้างรายได้ ชป. นายธ ารงศักดิ์ นคราวงศ์  
เบอร์โทรศัพท์ : 084-874-6240 

3. พัฒนาอาชีพเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อย 

กยท. /กสก. นายศุภชัย  จันทร์แก้ว  (กยท.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-969-1985   
นางสาวสุริวัสสา  รัตนรักษ์ติยา  (กสก.) 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-6123 

081-721-7824 
4. พัฒนาอาชีพตามความ

ต้องการของเกษตรกร 
กสก. นายเศรษฐพงศ์  เลขะวัฒนะ  

เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-6059 
081-174-4903 

5. พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่
ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. 
(อบรมการจัดท าบัญชี) 

ตส. นางสาวฉัตรอรุณ  ปานประสิทธิ์  
เบอร์โทรศัพท์ : 02-628-5269  

084-751-2546 
6. พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่

ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. 
(อบรมอาชีพและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน) 

กสส. นายทศเทพ เทศวานิช  
เบอร์โทรศัพท์ : 081-405-9445 

7. พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่
ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. 
(อบรมอาชีพและปัจจัยการ
ผลิต) 

ส.ป.ก. นางสาวสิริมา  แจ้งกระจ่าง   
เบอร์โทรศัพท์ : 02-280-5839  

081-987-2303 

8. พัฒนาทักษะอาชีพหม่อนไหม มม. นางสาวสุนารักษ์  โสภา   
เบอร์โทรศัพท์ :  085-353-5151 

9. พัฒนาผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่ 

กสก. นางสาวมยุรี  บุญญาเสนีย์กุล  
เบอร์โทรศัพท์ : 02-561-4793  

089-823-5766 
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เมนูที่ ชื่อเมนู หน่วยงานรับผิดชอบ 
ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับกรม 
10. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม

ในการปลูกข้าวเพื่อผลิต
สินค้าอ่ืนที่เหมาะสม 

พด. นายปรเมศร์  ชะดี  
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9947572 
นางสาวจิตติมา  สุธีพิเชฐภัณฑ์  
เบอร์โทรศัพท์ : 092-4012813 

11. พัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ วก. นางวิไลวรรณ  พรหมค า  
เบอร์โทรศัพท์ : 084-578-1112 

12. พัฒนาทักษะการผสมเทียม
โคและแพะ 

ปศ. นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ  
เบอร์โทรศัพท์ :  081-910-3189 
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เมนูที่ ชื่อเมนู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชื่อ/เบอร์โทนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับ
กรม 

  เมนูรายกลุ่ม/ชุมชน 
1. ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข. - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าว 18 กลุ่ม 
นายกฤษฎิน ค าตัน  
เบอร์โทรศัพท์ : 086-875-7781 

02-561-3829 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ตลาดเฉพาะ 

นายสุคนธ์ ท้วมมา 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-742-9073 

02-561-5253 
2. สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช วก. นายจ าลอง กกรัมย ์ 

เบอร์โทรศัพท์ : 092-248-2279 
3. สร้างฝายชะลอน้ าเพ่ืออนุรักษ์ดิน

และน้ า (ใช้แรงงานในชุมชน) 
พด. นายปรเมศร์  ชะดี  

เบอร์โทรศัพท์ : 081-994-7572 
นายธีรทรัพย์  ดุสิต 
เบอร์โทรศัพท์ : 092-252-9161 

4. สร้างฝายชะลอน้ าในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (ใช้แรงงานในชุมชน) 

ส.ป.ก. นายนิคม บุญธรรม 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2780780 

081-711-8186 
5. ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล.ในชมุชน ส.ป.ก. นายศักดิ์ชัย สระกุแก้ว 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2780780  
084-539-3634 

6. พัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ชป. นายโรจน์วัฒน์  อินทร์ทุ่ง  
เบอรโ์ทรศัพท์ : 089-771-4545  

062-605-1608 
7. พัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ า

ชลประทาน 
ชป. นายอุทัยวุฒิ ช านาญแก้ว 

เบอรโ์ทรศัพท์ : 081-832-8333 
8. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิต

จุลินทรีย์ ปม.1 
กป. นางสาววีณา  ตุงชีพ 

เบอร์โทรศัพท์ : 091-886-2355 
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เมนูที่ ชื่อเมนู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ชื่อ/เบอร์โทนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับ
กรม 

9. จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
(แก้มลิง) ของสถาบันเกษตรกร 

กสส. นางสาวอุบลวรรณ  พัฒนลาภ 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-282-1226 ต่อ 208 

 081-705-3195  
10. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 
กสส. นางเกศสิริ พูลช่วย 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-628-5535 ต่อ 211  
087-012-8518  

11. ส่งเสริมการแปรรูปยางในสถาบัน
เกษตรกร 

กสส. นางสาววรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-628-5152 ต่อ 214  

081-174-3707 
12. ส่งเสริมการใช้ยางพาราใน

หน่วยงานของรัฐ (ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงคันคลองชลประทาน) 

ชป. นายอุทัยวุฒิ ช านาญแก้ว 
เบอรโ์ทรศัพท์ : 081-832-8333 
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รหัสเมนู โครงการ/เมนู หน่วยงานรบัผิดชอบ

I 01 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ

เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพ

I 02 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ชป.

เมนู : จ้างแรงงานสร้างรายได้ 

I 03 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยัง่ยืน กยท. กสก.

เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย

I 04 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กสก.

เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของเกษตรกร

I 05 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ตส.

เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. 

(อบรมการจัดท าบัญช)ี

I 06 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร กสส.

เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. 

(อบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

I 07 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ส.ป.ก.

เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช.

(อบรมอาชีพ และปัจจัยการผลิต)  

I 08 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร มม.

เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพหม่อนไหม  

I 09 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ กสก.

เมนู : พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 

I 10 โครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสม พด.

เมนู : ปรับเปล่ียนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสม 

I 11 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วก.

เมนู : พัฒนาทักษะการผลิตชีวภณัฑ์ 

I 12 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศ.

เมนู : พัฒนาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ 

1. เมนูพัฒนาอาชพีรายบคุคล

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

พด.

รหัสเมนูทางเลือก
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รหัสเมนู โครงการ/เมนู หน่วยงานรบัผิดชอบ

G 01 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์ กข.

เมนู : ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์้าว 

G 02 โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี์ วก.

เมนู : สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุพ์ืช 

G 03 โครงการสร้างฝายชะลอน้้าและจัดหาแหล่งน้้าชุมชน พด.

เมนู : สร้างฝายชะลอน้้า เพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า (ใช้แรงงานในชุมชน)

G 04 โครงการสร้างฝายชะลอน้้าและจัดหาแหล่งน้้าชุมชน ส.ป.ก.

เมนู : สร้างฝายชะลอน้้า ในเขตปฏรูิปที่ดิน (ใช้แรงงานในชุมชน) 

G 05 โครงการสร้างฝายชะลอน้้าและจัดหาแหล่งน้้าชุมชน ส.ป.ก.

เมนู : ก่อสร้างถังเก็บน้้า ค.ส.ล. ในชุมชน

G 06 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้้าชลประทาน ชป.

เมนู : พัฒนาแหล่งน้้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

G 07 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้้าชลประทาน ชป.

เมนู : พัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้้าชลประทาน  

G 08 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กป.

เมนู : ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตจุลินทรีย์ ปม.1  

G 09 โครงการพัฒาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร กสส.

เมนู : จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ของสถาบันเกษตรกร  

G 10 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กสส.

เมนู : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

G 11 โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร กสส.

เมนู : ส่งเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร

G 12 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ชป.

เมนู : ส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 

รหัสเมนูทางเลือก

2. เมนูพัฒนากลุ่ม/ชมุชน
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โครงการ/เปา้หมาย/เงื่อนไข

วิธีการสนับสนุน
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โครงการ เป้าหมาย เงื่อนไข วิธีการสนับสนุน 
 เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล 

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพ 

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

เป้าหมาย :   
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพมีความต้องการพัฒนาตนเอง  
494,960 ราย สิ่งที่เกษตรกรได้รับ เงินค่าตอบแทนช่วงที่รับการอบรม 
- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เครือข่าย

ปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ 4 วัน 3 คืน  ทั่วประเทศ 88,630 ราย  (สป.กษ.)  
- อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน 2,830 ราย 45 จังหวัด (กข.)  
- อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ให้แก่เกษตรกร ระยะเวลา 2 วัน 5,970 ราย  45  จังหวัด (กข.)  
- อบรมหลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากข้าวให้แก่เกษตรกร  

ระยะเวลา 2 วัน 1,720 ราย (กข.) 
- อบรมให้ความรู้ด้านประมง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาดุกและปลาหมอ 1 ,000 ตัว/ราย  

พันธุ์กบ 700 ตัว/ราย อาหารสัตว์น้ า 1 กระสอบ วัสดุท าบ่อพลาสติกบ่อละ 800 บาท กระชังบก  
อันละ 750 บาท) ให้แก่เกษตรกร 75,000 ราย  ทั่วประเทศ (กป.)  

- อบรมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรเครือข่ายการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์   
882 รุ่นๆ ละ 10 คน ระยะเวลา 1 วัน 8,820 ราย  (ปศ.)  

- อบรมเพ่ิมทักษะการดูแลรักษาและซ่อมเครื่องเตรียมดิน ให้แก่เกษตรกร 400 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ขอนแก่น อุบลราชธานี และจันทบุรี (วก.) 

-  อบรมตามหลักสูตรที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ จ านวน 85 หลักสูตร 360 รุ่นๆ ละ 30 ราย  
รวม 10,800 ราย (กสก.) 

- อบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้าน (งานเครื่องเรือนหวาย งานผ้าบาติก งานบรรจุภัณฑ์   
งานศิลปะประดิษฐ์  งานช่างวาดภาพสีน้ ามัน)  ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ สนใจ  
300 ราย 5 รุ่นๆละ 60 ราย (สปก.) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ให้แก่
เกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน 250 ราย 4 รุ่น (สปก.)   

 - อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Learning by Doing การเพ่ิมทักษะอาชีพการเกษตร ให้แก่เกษตรกร 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,800 ราย (สปก.)  

- อบรมการปลูกหม่อนผลสด ระยะเวลา 3 วัน ให้แก่เกษตรกร 400 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรส าหรับ
ประกอบอาชีพ 4,418 บาทต่อราย (มม.)  

- อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ระยะเวลา 3 วัน ให้แก่เกษตรกร 1 ,200 ราย  สนับสนุนวัสดุ
การเกษตรส าหรับประกอบอาชีพ 1,668  บาทต่อราย (มม.)  

- อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกร 9,600 ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรใน
การอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรพร้อมค่าอาหาร  ค่าพาหนะ และที่พัก และอ่ืนๆ (พด.) 

I01 
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โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
เมนู : จ้างแรงงานสร้างรายได้  

(ชป.) 

เป้าหมาย :  
จ้างแรงงานเกษตรกรในพ้ืนที่เข้าด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบชลประทาน 7,520 ราย  

เงื่อนไข :  
1. เป็นเกษตรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ  
2. เป็นเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป 

วิธีการสนับสนุน :  
1. จ้างแรงงานในอัตราค่าแรงข้ันต่ า เพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  
2. สนับสนุนให้ความรู้ และขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน 

สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :    
ค่าจ้างแรงงาน 

โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 

(กยท. / กสก.) 

เป้าหมาย :  
1. เกษตรกรท ากิจกรรมการเกษตรอ่ืนทดแทนการท าสวนยาง จ านวน 150,000 ไร่ รายละไม่เกิน 10 ไร่ 

(กยท.) 
2. อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 30,000 ราย (กสก.)  

เงื่อนไข :  
1. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.  
2. มีเนื้อทีส่วนยางที่ถือครองไม่เกิน 50 ไร่ 
3. เกษตรกรต้องโค่นยางเพ่ือปรับเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืน รายละไม่ต่ ากว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่  (คิดเฉลี่ย 

70 ต้น/ไร่) 
4. ต้นยางที่จะโค่นต้องมอีายุต่ ากว่า 25 ปี  
5. ต้องไม่เป็นสวนยางที่อยู่ระหว่างการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ของ กยท. 

วิธีการสนับสนุน :  
1. เงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพการเกษตร ไร่ละ 10,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด 

- จ่ายเงินงวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกร เมื่อเกษตรกรโค่นต้นยางและจัดท าแผนพัฒนา
อาชีพการเกษตรกรรายคนแล้วเสร็จ 

- จ่ายเงินงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกร เมื่อเกษตรกรเข้ารับการอบรมการประกอบ
อาชีพใหม่กับกรมส่งเสริมการเกษตรตามแผนพัฒนาอาชีพและด าเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพแล้ว
เสร็จ ร้อยละ 40 

2. อบรมการประกอบอาชีพใหม่ในกิจกรรมอ่ืนๆ ดังนี้ 
2.1 การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ แตงกวา ถัวฝักยาว ฟักทอง บวบ ตะไคร้  
     ผักเหลียง ผักกาด ข้าวโพด ผักพ้ืนบ้าน ฯลฯ 

I03 
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2.2 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง เบญจมาศ บอนสี หน้าวัว กล้วยไม้ ไม้ตัดใบ ฯลฯ 
2.3 เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เช่น ผึ้ง จิ้งหรีด ชันโรง ฯลฯ 
2.4 ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน มะม่วง มะละกอ ไผ่ กล้วย ฝรั่ง มังคุด ลองกอง ส้ม ฯลฯ 
2.5 อบรมให้ความรู้ด้าน ประมง และปศุสัตว์ 

สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :  
1. ได้รับเงินชดเชยจากการปรับเปลี่ยนอาชีพสวนยางพาราไปท าอาชีพอ่ืน ไร่ละ 10,000 บาท  
2. ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมเพ่ือจัดท าแผนการผลิต/การประกอบอาชีพใหม่ 

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของเกษตรกร 

(กสก.) 
เป้าหมาย :  

พ้ืนที่  77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ๆ ละ 200 ราย เปูาหมายเกษตรกร 1,820,200 ราย  
1. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร การผลิตพันธุ์พืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบ ารุงดิน 

การจัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน การผลิตอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ปศุสัตว์ ประมง แมลง
เศรษฐกิจอ่ืนๆ และการเกษตรอื่น ๆ  1,820,200 ราย  

2. สนับสนุนชุมชน 9,101 ชุมชน ด าเนินงานโครงการ ชุมชนละ 300,000 บาท  
เงื่อนไข :  

เป็นเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน จ านวน 9 ,101 
ชุมชน  เกษตรกร 200 รายต่อชุมชน 

วิธีการสนับสนุน :   
หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร   เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกัน   โดยการ

เรียนรู้ฐานวิธีคิด หลักการส าคัญของการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็ง การเริ่มต้น 
ประกอบธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและการจัดท าแผนธุรกิจ การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ รวมทั้ง การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ที่เพ่ิมผลิตภาพ
การผลิต การลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการท าแผนธุรกิจกลุ่มเพ่ือขอรับการสนับสนุนการ
ด าเนินการร่วมกัน  ด าเนินการฝึกอบรม จ านวน 3  วัน/หลักสูตร/รุ่น  

กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรม มีความพร้อมในการพัฒนา
กลุ่มโดยสนับสนุนไม่เกินชุมชนละ 300,000 บาท เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น (ไม่มีค่าแรง) 

สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ  
 1. เกษตรกร จ านวน 1,820,200 ราย ได้รับการพัฒนาและเกิดการรวมกลุ่มด าเนินการผลิตในรูปของกลุ่ม

เกษตรกรในชุมชน 
 2. ได้ความรู้ในการประกอบการเกษตร เช่น การผลิตพันธุ์พืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบ ารุงดิน 

การจัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน  การผลิตอาหาร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  ปศุสั ตว์ ประมง  
แมลงเศรษฐกิจ และการเกษตรอื่นๆ 

I04 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช.  
(อบรมการจัดท าบัญชี) 

(ตส.) 

เป้าหมาย :  
เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจาก คทช. จ านวน 12,910 ราย  

เงื่อนไข :  
1. เป็นเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินท ากิน ที่ผ่านการพิจารณาของ คทช. แล้ว  
2. รวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์  

วิธีการสนับสนุน :  
จัดอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้ค่าพาหนะ/ ค่าก ากับและติดตามการจัดท าบัญชีแก่อาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี/ ค่าจ้างเหมาลูกหลานเกษตรกร ในพ้ืนที่โครงการ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเพ่ือประมวลผล
โครงการ  

สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :  
1. ความรู้ในการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
2. ค่าพาหนะ/ ลูกหลานเกษตรกรได้รับค่าจ้าง 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช.  
(อบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

(กสส.) 

เป้าหมาย :  
    เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 12,910  ราย 

ใน 36 จังหวัด 50 พื้นที ่
เงื่อนไข :  

เป็นเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
วิธีการสนับสนุน :  

1. ประสาน แนะน า และจัดท าข้อมูลเกษตรกรเปูาหมายรายคน 
2. จัดอบรมเกษตรกรเปูาหมายในพ้ืนที่ ได้แก่  

2.1 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ให้รู้ส านึกหวงแหนและรักในแผ่นดิน  
2.2 ให้ความรู้ในการรวมกลุ่มและแนะน า ส่งเสริมการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ์  
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (อาชีพหลัก/อาชีพรอง) 

3. ติดตามและประเมินผล  
 
 

I05 

I06 



15 
สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :  

1. สนับสนุนการก่อสร้าง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาอุปกรณ์ในพ้ืนที่จัดที่ดิน 10 แห่ง เช่น 1) สร้าง
อาคาร 8 แห่ง 2) ปรับปรุงอาคารรับซื้อผลผลิต 3) ห้องเย็น 4) อุปกรณ์ตกแต่งท าความสะอาด 5) ต่อ
เติมโกดัง 6) ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป  

2. ความรู้ในการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
3. ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร 
เมนู : พัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. 
(อบรมอาชีพ และปัจจัยการผลิต)   

(ส.ป.ก.) 

เป้าหมาย :  
เกษตรกร (คทช.) 1,300 ราย  

เงื่อนไข :  
เป็นเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 

วิธีการสนับสนุน :  
สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกร
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรน าแนวทางศาสตร์พระราชาไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดย
เฉลี่ย จ านวนรายละ 6,022 บาท 

สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :  
1. ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตร  
2. รูปแบบการท าการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชา    
3. ปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าวัสดุการท าปุ๋ยหมัก 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร 
เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพหม่อนไหม   

(มม.) 

เป้าหมาย :  
อบรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตภาคเหนือ 800 ราย  

เงื่อนไข :  
เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมหม่อนไหม 

วิธีการสนับสนุน :  
1. สนับสนุนพันธุ์หม่อนและไข่ไหม 
2. สนับสนุนการสร้างโรงเลี้ยงไหม 
3. อบรมให้ความรู้ 
4. ประสานภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตเกษตรกร 
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16 
สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :  

1. ความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมและการแปรรูปแผ่นใยไหม  
2. โรงเลี้ยงไหมส าหรับการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างรายได้ รายละไม่เกิน 20,000 บาท  

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
เมนู : พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  

(กสก.) 

เป้าหมาย :  
อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ให้แก่เกษตรกร 3,850 ราย ผู้ประกอบการเกษตรรุ่น
ใหม่ 900 ราย ผู้ประกอบเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล 90 ราย  

เงื่อนไข :  
1. ต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart  Farmer  
2. มีเปูาหมายในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เครือข่ายในการท าธุรกิจเกษตร และเป็นผู้น าด้านเกษตร 4.0 
วิธีการสนับสนุน :  

1. พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ 
- อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ 
- อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยสนับสนุนการฝึกปฏิบัติตามแผนธุรกิจเกษตร 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดแสดงสินค้าเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศ 

2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์ 
สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :  

เกษตรกรได้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ , การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาสู่
เกษตรกรรุ่นใหม่สู่สากล 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าอื่นที่
เหมาะสม  
เมนู : ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิต 
สินค้าอื่นที่เหมาะสม  

(พด.) 

เป้าหมาย :  
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่
เหมาะสม (N) จ านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 725 ราย) 13 จังหวัด  

เงื่อนไข :  
เป็นเกษตรกรที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม N (Non Suitability) ใน
พ้ืนที่เปูาหมาย  13 จังหวัด  

วิธีการสนับสนุน :  
1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน จ านวน 6,832 ไร่ 
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือการผลิตพืชปรับเปลี่ยน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ   

1. พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นพืชที่เหมาะสม 
2. เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 
3. มีการผลิตภาคเกษตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
เมนู : พัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์  

(วก.) 

เป้าหมาย :  
1. ฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช จ านวน 16 ชนิด ให้เกษตรกรใน

พ้ืนที ่ศพก. และกลุ่มเกษตรพร้อมผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง จ านวน 2,500 ราย รวม 33 จังหวัด  
2. พัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 

16 ชนิด 22 ศูนย์ 
เงื่อนไข : 

เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง และยังไม่เคยได้รับการ
เสริมทักษะด้านการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชมาก่อน 

วิธีการสนับสนุน :  
1. จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์เพ่ือใช้อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะในการผลิตขยาย

ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเปูาหมาย  
2. วิทยากรฝึกอบรม คือ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเครือข่ายกรมวิชาการเกษตรระดับจังหวัด 
3. สนับสนุนงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และที่พักตามความเหมาะสม รายละ  500 บาท/รอบ  

สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :  
1. ได้ศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตรในการเป็นศูนย์ผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ 16 ชนิด จ านวน 22 

ศูนย ์
2. เกษตรกร จ านวน 2,500 ราย ได้รับความรู้และทักษะในการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชใช้เอง 16 ชนิด 

และพัฒนาตนเอง ผลิตชีวภัณฑ์จ าหน่ายเพื่อเสริมรายได้ต่อไป 
3. ได้เครือข่ายเกษตรกรช่วยขยายการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชใช้เองและผลิตเพ่ือขายเป็นการสร้าง

รายได้  

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
เมนู : พัฒนาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ  

(ปศ.) 

เป้าหมาย : 
1. อบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ให้แก่เกษตรกร จ านวน  4,100 ราย  

2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากอาสาปศุสัตว์ จ านวน 100,000 ราย 

เงื่อนไข :  

เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
วิธีการสนับสนุน  :  

อบรมให้ความรู้เทคนิคในเรื่องการผสมเทียมและด้านอ่ืนๆ ตามหลักสูตรของสัตวแพทยสภา  
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สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :   

1. ได้รับความรู้และเทคนิคในการผสมเทียมและใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสัตวแพทยสภา 

2. ได้รับค่าพาหนะ/ที่พัก/อาหาร ในช่วงที่เข้ารับการฝึกอบรม 

3. สามารถน าความรู้ไปให้บริการผสมเทียมโคเนื้อและแพะของเกษตรกร โดยถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย 
 

 เมนูพัฒนากลุ่ม/ชุมชน 
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
เมนู : ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  

(กข.) 

เป้าหมาย :  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กลุ่ม  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประเภทอาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 8 กลุ่ม 

เงื่อนไข :  
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่ม
ศูนย์ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 

2. ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ฯ  

3. กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกด้านพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และได้รับการสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ ์

4. ให้ความรู้แก่เกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกด้านพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เรื่องการใช้
เครื่องมือ และการดูแล การบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี  

วิธีการสนับสนุน :  
1. สนับสนุนอุปกรณ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 2 รายการ/กลุ่ม  และ  
ให้ความรู้เรื่องวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ การท างานแบบกลุ่ม  การบริหารจัดการโรงงาน/เครื่องจักรและ
บริหารจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว และติดตามประเมินผล 

    2. สนับสนุนเครื่องมือด้านการแปรรูป จ านวน 11 รายการ  และ ให้ความรู้การใช้และการดูแลรักษา
เครื่องมือด้านการแปรรูป และติดตามประเมินผล  

สิ่งท่ีได้รับ : 
1. สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (เครื่องเกี่ยวนวดข้าว  

18 เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 18 เครื่อง) 
2. สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว  (เครื่องบดแปูง 
8 เครื่อง เครื่องตีเยื่อกระดาษพร้อมชุดหม้อต้ม อ่างกระจายเยื่อ ตะแกรง 8 เครื่อง)  
3. ได้ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์/การบริหารจัดการโรงงาน/เครื่องจักรและการบริหารจัดการธุรกิจเมล็ด
พันธุ์ข้าว การใช้เครื่องมือและการดูแลบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี 
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โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
เมนู : สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  

(วก.) 

เป้าหมาย :  
1. เพ่ิมทักษะและจ้างเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีมีมาตรฐาน จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลืองถั่วเขียว 

ถั่วลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จ านวน 16 
จังหวัด รวม 1,035 ราย  

2. พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล  
เงื่อนไข : 

1. เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมต้องการพัฒนาทักษะและมีความประสงค์จะพัฒนาอาชีพรับจ้างการผลิต
พันธุ์พืชพันธุ์ดีมีมาตรฐานของพืช 4 ชนิด 

2. ต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล และใช้ส าหรับบริการ
ตรวจสอบคุณภาพต่อไป  

วิธีการสนับสนุน  :  
   1. เมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต เพื่อใช้อบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์คุณภาพดี

ตามมาตรฐานแก่เกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย 
   2.  วิทยากรฝึกอบรม คือ เจ้ าหน้าที่ ส่ วนกลางและส่วนภูมิภาคเครือข่ ายกรมวิชาการเกษตร  

ระดับจังหวัด 
   3. จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน 
   4 .  สนับสนุนงบประมาณค่า เบี้ ย เลี้ ยง  ค่ ายานพาหนะ และที่ พั กตามความเหมาะสม รายละ  

500 บาท/รอบ  
สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับ :   

1. เกษตรกรได้รับความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพการเป็นผู้รับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีตามมาตรฐาน  
2.  สนับสนุนงบประมาณค่าเบี้ ย เลี้ ยง  ค่ายานพาหนะ และที่ พักตามความเหมาะสม รายละ  

500 บาท/รอบ  
โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน 
เมนู : สร้างฝายชะลอน้ า เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า  
(ใช้แรงงานในชุมชน) 

(พด.) 

ฝายชะลอน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า  

เป้าหมาย :  

สร้างฝายชะลอน้ าเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 1,097 แห่ง  

เงื่อนไข :  

ด าเนินการในพ้ืนที่ภายใต้เขตพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพ/นอกเขตปุาไม้ เป็นพ้ืนที่สาธารณะและเกษตรกร
ในพ้ืนที่มีความพร้อม  

วิธีการสนับสนุน :  

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว จ านวน 1,097 แห่ง  
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สิ่งท่ีชุมชนได้รับ :         

1. ชะลอน้ าไหลของน้ า ลดการชะล้างพังทลายของดิน 

2. มีแหล่งเก็บกักน้ าในล าน้ า/ล าห้วย สร้างความชุ่มชื้นในระบบนิเวศ 

3. มีแหล่งน้ าส ารองในการอุปโภคและเพ่ือการเกษตร  

4. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นท่ี  

โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน 
เมนู : สร้างฝายชะลอน้ า ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ใช้แรงงานในชุมชน)  

(ส.ป.ก.) 

ฝายชะลอน้ าชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน  
เป้าหมาย :  

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน  23 จังหวัด 244 แห่ง  ได้แก่ ภาคเหนือ 11 จังหวัด 
115 แห่ง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด  109 แห่ง , ภาคกลาง 2 จังหวัด 20 แห่ง  

เงื่อนไข :    

ด าเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน  

วิธีการสนับสนุน :  

1. เตรียมความพร้อมและถ่ายทอดความรู้การสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวให้แก่เจ้าหน้าที่  
ในพ้ืนที่  

2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวให้กับเกษตรกร  

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าพาหนะและวัสดุในการฝึกอบรม  

4. ก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในพ้ืนที่ (ฝายไม้แนวเดียว/ฝายไม้คอกหมู/ฝายหินเรียง) จ านวน 
244 แห่ง    

สิ่งท่ีชุมชนได้รับ :      

1. แรงงานในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน อนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน  
โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน 
เมนู : ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ในชุมชน 

(ส.ป.ก.) 

เป้าหมาย :  
ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลบ. 8 แห่งๆ ละ 10 ถัง  

เงื่อนไข :  
ด าเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 

วิธีการสนับสนุน  :  
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการ 

2. จัดท าถังต้นแบบ  
3. ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตร โดยจ้างแรงงานในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการน้ าในรูปแบบกลุ่ม 
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4. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

สิ่งท่ีชุมชนได้รับ :           
1. แรงงานในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2. ความรู้ด้านการก่อสร้างให้กับชุมชน 

3. แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่  

โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน 
เมนู : พัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

(ชป.) 

เป้าหมาย :    
ซ่อมแซมและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 300 แห่ง  (โดยใช้
แรงงานจิตอาสาในชุมชน 208 แห่ง) 

เงื่อนไข :  
จ้างแรงงานจากเกษตรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพ่ือรับสวัสดิการของรัฐ เกษตรกรในพ้ืนที่ เกษตร
กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

วิธีการสนับสนุน :    
1. ซ่อมแซมและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 300 แห่ง เพ่ือ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  
2. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สิ่งท่ีชุมชนได้รับ :  
เกษตรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 60 ไร่ พ้ืนที่รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น 
92,285 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 14,611 ครัวเรือน  

โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน 
เมนู : พัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน   

(ชป.) 

เป้าหมาย :   
พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าชลประทาน เพ่ือปูองกันและบรรเทาอุกทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ 1,296 แห่ง 

เงื่อนไข :   
จ้างแรงงานจากเกษตรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพ่ือรับสวัสดิการของรัฐ เกษตรกรในพ้ืนที่ 
เกษตรกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

วิธีการสนับสนุน :     
1. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าชลประทาน เพ่ือปูองกันและบรรเทาอุกทกภัยและภัยแล้ง ในพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ 
1,296 แห่ง เพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  
2. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สิ่งท่ีชุมชนได้รับ :  
เกษตรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 17 ,960 ไร่ พ้ืนที่รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น 
2,118,791 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 601,138 ครัวเรือน  และความจุเก็บกักเพ่ิมข้ึน 13.39 ล้าน ลบ.ม. 
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โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
เมนู : ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตจุลินทรีย์ ปม.1   

(กป.) 

เป้าหมาย :   

จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินการ 
จ านวน 20 แห่ง   

เงื่อนไข :     

1. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชมรม สมาคม 

2. กลุ่มเกษตรกร ต้องผ่านการอบรมการผลิตจุลินทรีย์จากกรมประมง 

3. กลุ่มเกษตรกรต้องมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน การบริหารงานการผลิตจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่อง  

4. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการใช้จุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤต EMS 

5. กลุ่มเกษตรกรต้องผ่านการประเมินศักยภาพการผลิต และการด าเนินงานตามเกณฑ์ของกรมประมง 

วิธีการสนับสนุน :   

1. ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ จ านวน 20 ชมรม ชมรมละ 460,000 บาท  
2 .  ค่ า วั ส ดุ วิ ทย าศาสตร์ และการ เกษตรส าหรั บผลิ ตหั ว เ ชื้ อ จุ ลิ นทรี ย์  จ า นวน  20  ชมรม  

ชมรมละ 30,000 บาท  

สิ่งท่ีกลุ่มได้รับ :   
1. ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แบบน้ า และวัสดุวิทยาศาสตร์และการเกษตรส าหรับผลิต

จุลินทรีย์  ปม.1 

2. เพ่ิมแหล่งผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง ช่วยให้เกษตรกรประหยัดรายจ่าย  
โครงการพัฒาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
เมนู : จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ของสถาบันเกษตรกร   

(กสส.) 

เป้าหมาย :  
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก      ที่ส าคัญ 
คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ในลักษณะเป็นแม่ข่ายหรือเป็นลูกข่าย จ านวน 146 แห่ง  

เงื่อนไข :  
1. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 

2. สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 

3. ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 

4. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ โครงการที่
ขอรับการสนับสนุน ใน 2 ลักษณะ คือ สหกรณ์ท่ีเป็นแม่ข่าย และสหกรณ์ท่ีเป็นลูกข่าย 

5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นแม่ขายและลูกข่าย จะต้องจัดท าแผนงานโครงการด้านการด าเนินธุรกิจ
สินค้าเกษตรและแผนงานเครือข่ายอย่างละเอียดเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบรวมทั้ง
ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน  
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วิธีการสนับสนุน :  

สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่มีความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรรวม 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส าปะหลัง โดยสถาบันเกษตรสมทบเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

สิ่งท่ีกลุ่มได้รับ :  
1.  ได้ รับการสนับสนุน อุปกรณ์ /สิ่ งก่อสร้ างส าหรับรวบรวมผลผลิต ให้แก่สถาบันเกษตรกร  

190 แห่ง ประกอบด้วย 1) โกดัง 2) ฉาง 3) ไซโล 4) เครื่องอบลดความชื้น 5) เครื่องชั่ ง  
 6) ลานตาก 7) รถตัก 8) รถบรรทุก 6 ล้อ 9) รถแทรกเตอร์ 10) เครื่องกะเทาะข้าวโพด 

2. ชะลออุปทานข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง เพ่ือรอจ าหน่ายหรือรอการแปรรูป  เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 400,000 ราย 

3.  ยกระดั บราคาสิ นค้ า เกษตร ให้ แก่ เกษตรกร สมาชิ กสหกรณ์  มี รายได้ เ พ่ิ มไม่ น้ อยกว่ า  
300 – 500 บาท/ตัน  
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เมนู : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

(กสส.) 

เป้าหมาย :    
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และด าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้า
เกษตร อาทิ  ข้าว ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์  มันส าปะหลัง ถั่ว เหลือง ยางพารา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน  
ผัก ผลไม้ ประมง  โคนม โคเนื้อ ปศุสัตว์ (สุกร ไก่ แพะ แกะ กวาง) ฯลฯ รวม 101 แห่ง 

เงื่อนไข :  
1. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 

2. สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 

3. ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 

4. ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

5. มีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรที่สอดคล้องกับการขอรับการสนับสนุน 

   6. มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือรวบรวมผลผลิต (ที่จะแปรรูป)  
ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หรือ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

วิธีการสนับสนุน :  
 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่มีความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร รวม 9 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ ปาล์มน้ ามัน กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว์ 
(โคเนื้อ ไก่ไข่ สุกร แพะ แกะ กวาง) และมันส าปะหลัง โดยสถาบันเกษตรกรสมทบเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

สิ่งท่ีกลุ่มได้รับ :   
1.  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างส าหรับแปรรูปผลผลิต  ประกอบด้วย 1) โรงสีข้าวขนาดเล็ก 2) อุปกรณ์ใน

โรงสี 3) ห้องเย็น 4) อาคารรวบรวม 5) รถบรรทุกห้องเย็น 6) โรงอบแสงอาทิตย์ 7) รถโฟล์คลิฟท์  

G10 
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8) เครื่องคั่วกาแฟ 9) ห้องปฏิบัติการในโรงงานนม 10) ห้องเย็นเก็บนม 11) ชุดพาสเจอร์ไรซ์ 12) 
เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ 13) รถบรรทุกนมดิบ 14) รถห้องเย็นขนนม 15) อุปกรณ์แปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม 16) อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 17) โรงเรือนท าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน GAP 18) 
อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 19) อุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพสินค้า 20) ชุดปิดฉลาก 21) เครื่องสับ
มันส าปะหลัง 22) แท็งค์เย็นเก็บนม 

2.  สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปมีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต เพ่ิมอ านาจต่อรองและ
เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 440,000 ราย  
โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบัน
เกษตรกร 
เมนู : ส่งเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

(กสส.) 

เป้าหมาย :    
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจยางพารา 62 แห่ง  

เงื่อนไข :  
1. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 

2. สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 

3. ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 

4. ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราสอดคล้องกับโครงการ 

5. มีประสบการณ์ในการรวบรวมผลผลิตไม่น้อยกว่า 3ปี กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า1 ปี 
วิธีการสนับสนุน :  

สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรในการจัดหาอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่มีความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลาง โดยสถาบันเกษตรสมทบเงินอุดหนุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

สิ่งท่ีกลุ่มได้รับ  :  

 1. ได้รับการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพยางพาราขั้นต้น และขั้น
กลาง ให้แก่สถาบันเกษตรกร 60 แห่ง ประกอบด้วย อุปกรณ์แปรรูปยางพารา (หมอนที่นอน พ้ืนสนาม 
ถุงมือยาง) 

2. สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมยางพารา  และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 
41,000 ราย  
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
เมนู : ส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ  (ชป.) 

เป้าหมาย :   

ซ่อมแซมและปรับปรุงคันคลองชลประทาน 317 โครงการ  

เงื่อนไข :  

ซ่อมแซมและปรับปรุงคันคลอง โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมเฉพาะชั้นผิวทาง 
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วิธีการสนับสนุน :    

1. ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนบนคันคลองชลประทาน 317 โครงการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  

2. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สิ่งท่ีประชาชน/เกษตรกรได้รับ :  

มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรออกจากพ้ืนที่ 330 ,806 ครัวเรือน  และสนับสนุนการใช้ปริมาณ
ยางได้ถึง 3,509.50 ตัน  

 



26

รายละเอียดเมนูทางเลือก

รายจังหวัด
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ล ำดบั จังหวัด หน้ำ ล ำดบั จังหวัด หน้ำ ล ำดบั จังหวัด หน้ำ

1 กระบี่ 28 26 น่าน 89 51 ราชบุรี 139

2 กรุงเทพมหานคร 28 27 บึงกาฬ 91 52 ลพบุรี 142

3 กาญจนบุรี 29 28 บุรีรัมย์ 92 53 ล าปาง 144

4 กาฬสินธุ์ 31 29 ปทุมธานี 94 54 ล าพูน 146

5 ก าแพงเพชร 34 30 ประจวบคีรีขันธ์ 95 55 เลย 148

6 ขอนแก่น 36 31 ปราจีนบุรี 97 56 ศรีสะเกษ 149

7 จันทบุรี 40 32 ปัตตานี 97 57 สกลนคร 151

8 ฉะเชิงเทรา 42 33 พระนครศรีอยุธยา 99 58 สงขลา 158

9 ชลบุรี 43 34 พะเยา 104 59 สตูล 162

10 ชัยนาท 45 35 พังงา 105 60 สมุทรปราการ 164

11 ชัยภมูิ 47 36 พัทลุง 106 61 สมุทรสงคราม 165

12 ชุมพร 50 37 พิจิตร 109 62 สมุทรสาคร 165

13 เชียงราย 52 38 พิษณุโลก 111 63 สระแก้ว 167

14 เชียงใหม่ 55 39 เพชรบุรี 113 64 สระบุรี 168

15 ตรัง 58 40 เพชรบูรณ์ 114 65 สิงห์บุรี 169

16 ตราด 64 41 แพร่ 116 66 สุโขทัย 170

17 ตาก 65 42 ภเูก็ต 119 67 สุพรรณบุรี 171

18 นครนายก 66 43 มหาสารคาม 120 68 สุราษฏร์ธานี 175

19 นครปฐม 67 44 มุกดาหาร 124 69 สุรินทร์ 177

20 นครพนม 69 45 แม่ฮ่องสอน 127 70 หนองคาย 179

21 นครราชสีมา 72 46 ยโสธร 128 71 หนองบัวล าภู 181

22 นครศรีธรรมราช 77 47 ยะลา 131 72 อ่างทอง 182

23 นครสวรรค์ 84 48 ร้อยเอ็ด 132 73 อ านาจเจริญ 183

24 นนทบุรี 85 49 ระนอง 137 74 อุดรธานี 184

25 นราธวิาส 86 50 ระยอง 138 75 อุตรดิตถ์ 186

76 อุทัยธานี 187

77 อุบลราชธานี 189

สำรบญัจังหวัด
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    กระบี่          300  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    กระบี่           80  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    กระบี่           20  ราย  สปก.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    กระบี่       1,500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    กระบี่      13,200  ราย  กสก.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 เขาดิน  เขาพนม  กระบี่            -    ราย  สปก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    กระบี่           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    กระบี่          411  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขาตํอ  ปลายพระยา  กระบี่             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาเหนือ  อาํวลึก  กระบี่             4  ชุมชน  พด.

 G 06  ระบบทํอสํงน้ํากลํุมเกษตรกรชุมชนหว๎ยยาง อาํงเกบ็

น้ําหว๎ยน้ําเขยีวอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดักระบี่

 คลองทํอมใต๎  คลองทํอม  กระบี่             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ระบบทํอสํงน้ํากลํุมเกษตรกรหมูํท่ี 8 อาํงเกบ็น้ําคลอง

หยา อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ปลายพระยา  ปลายพระยา  กระบี่             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  กระบีน่๎อย  เมือง  กระบี่             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  คลองยา  อาํวลึก  กระบี่             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  อาํวลึกเหนือ  อาํวลึก  กระบี่             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนเขา๎หวังานอาํงเกบ็น้ําหว๎ยน้ําเขยีวอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดักระบี่

 คลองทํอมใต๎  คลองทํอม  กระบี่       1,200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร            -    ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร          270  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร           40  ราย  ปศ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    กรุงเทพมาหนคร          100  ราย  กป.

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 04  คําใช๎จาํยในการใหคํ๎าแนะนํา ประเมินผล และจดัทํา

ส่ือประชาสัมพนัธ๑

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร            -            -    กสก.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย (คําใช๎จาํย

ในการดําเนินการงาน)

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร            -            -    กยท.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    กรุงเทพมหานคร       8,800  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร            -    ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร  1 คร้ัง  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    กรุงเทพมหานคร           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    กรุงเทพมหานคร           82  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ ให๎

กลํุมเปาูหมาย 8 กลํุม และสํวนกลาง

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร           73  กลํุม  กข.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  (การพฒันา

หอ๎งปฏบิติัการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ๑ตาม

มาตรฐานสากล)

 ลาดยาว  จตุจกัร  กรุงเทพมหานคร             1  แหงํ  วก.

 G 06  งานปรับปรุงระบบระบายน้ําในพืน้ท่ีวงัสระปทุม  ปทุมวนั  ปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงอาํงหยกพร๎อมอาคารประกอบ  ดุสิต  ดุสิต  กรุงเทพมหานคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  คําจดัซ้ือเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ เพือ่เรํงรัดการดําเนินงาน

กอํสร๎างและงานเรํงดํวนปอูงกนัและบรรเทาอทุกภยั

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  คําท่ีดิน                  -                        -    กรุงเทพมหานคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําหนองจอก พร๎อมอปุกรณ๑ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร

 กระทุํมราย  หนองจอก  กรุงเทพมหานคร             1  แหงํ  ชป.

 G 10  สํงเสริมและถาํยทอดความร๎ูในการเพิม่ประสิทธภิาพ

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

                 -                        -    กรุงเทพมหานคร  1 คร้ัง  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 หนองหญา๎  เมือง  กาญจนบรีุ           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    กาญจนบรีุ           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    กาญจนบรีุ          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    กาญจนบรีุ       2,340  ราย  สป.กษ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    กาญจนบรีุ          400  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    กาญจนบรีุ          130  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานกาญจนบรีุ

 ปากแพรก  เมือง  กาญจนบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษากาํแพงแสน

 สนามแย๎  ทํามะกา  กาญจนบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาทํามะกา

 มํวงชุม  ทํามํวง  กาญจนบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษานครปฐม

 ตะครํ้าเอน  ทํามะกา  กาญจนบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาพนมทวน

 มํวงชุม  ทํามํวง  กาญจนบรีุ           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาแมํกลอง

 มํวงชุม  ทํามํวง  กาญจนบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    กาญจนบรีุ          500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    กาญจนบรีุ      24,400  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    กาญจนบรีุ          380  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    กาญจนบรีุ          358  ราย  กสส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน)

                 -                        -    กาญจนบรีุ             1  ราย  กสส.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 สิงห๑  ไทรโยก  กาญจนบรีุ          269  ราย  สปก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    กาญจนบรีุ           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บา๎นใหมํ  ทํามํวง  กาญจนบรีุ           30  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  สิงห๑  ไทรโยค  กาญจนบรีุ           30  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    กาญจนบรีุ       4,516  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ชะแล  ทองผาภมูิ  กาญจนบรีุ           20  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บอ๎งต้ี  ไทรโยค  กาญจนบรีุ           20  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สมเด็จเจริญ  หนองปรือ  กาญจนบรีุ           10  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  แกม๎ลิงพไุม๎แดง พร๎อมระบบสํงน้ํา  สิงห๑  ไทรโยค  กาญจนบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําฝ่ังซ๎ายเขือ่นแมํกลอง กม .

0+150 จงัหวดักาญจนบรีุ

 ทําล๎อ  ทํามํวง  กาญจนบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําฝ่ังซ๎ายเขือ่นแมํกลอง กม .

2+270 จงัหวดักาญจนบรีุ

 มํวงชุม  ทํามํวง  กาญจนบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําคลอง10ขวา-1ซ๎าย  ดอนแสลบ  หว๎ยกระเจา  กาญจนบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  รางหวาย  พนมทวน  กาญจนบรีุ             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  วงัขนาย  ทํามํวง  กาญจนบรีุ             2  แหงํ  กสส.

 G 05  กอํสร๎างถงัเกบ็น้ํา ค.ส.ล. ในชุมชน  สิงห๑  ไทรโยค  กาญจนบรีุ             3  แหงํ  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    กาฬสินธุ๑          500  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    กาฬสินธุ๑           80  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    กาฬสินธุ๑       9,220  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    กาฬสินธุ๑       2,500  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    กาฬสินธุ๑          180  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานกาฬสินธุ๑

 บงึวชัิย  เมือง  กาฬสินธุ๑           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาลําปาว

 ลําคลอง  เมือง  กาฬสินธุ๑           66  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    กาฬสินธุ๑          800  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    กาฬสินธุ๑      33,800  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    กาฬสินธุ๑           75  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    กาฬสินธุ๑          358  ราย  กสส.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 นาจาํปา  ดอนจาน  กาฬสินธุ๑           84  ราย  สปก.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 ปากชํอง  ปากชํอง  กาฬสินธุ๑           85  ราย  สปก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    กาฬสินธุ๑           50  ราย  กสก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หลุบ  เมือง  กาฬสินธุ๑           20  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  กดุหวา๎  กฉุนิารายณ๑  กาฬสินธุ๑           15  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หนองสรวง  หนองกงุศรี  กาฬสินธุ๑           15  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    กาฬสินธุ๑       1,355  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    กาฬสินธุ๑             2  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  ดินจี่  คํามํวง  กาฬสินธุ๑  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  หว๎ยเม็ก  หว๎ยเม็ก  กาฬสินธุ๑           40  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กดุสิมค๎ุมใหมํ  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาบอน  คํามํวง  กาฬสินธุ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ดอนจาน  ดอนจาน  กาฬสินธุ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บอํแกว๎  นาคู  กาฬสินธุ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กลางหมื่น  เมือง  กาฬสินธุ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาจารย๑  เมือง  กาฬสินธุ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ศรีสมเด็จ  สมเด็จ  กาฬสินธุ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โคกเครือ  หนองกงุศรี  กาฬสินธุ๑             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองสรวง  หนองกงุศรี  กาฬสินธุ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -    กฉุนิารายณ๑  กาฬสินธุ๑             5  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -    คํามํวง  กาฬสินธุ๑             5  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -    ดอนจาน  กาฬสินธุ๑             5  แหงํ  สปก.

 G 05  กอํสร๎างถงัเกบ็น้ํา ค.ส.ล. ในชุมชน  นาจะปา  ดอนจาน  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  สปก.

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

กาฬสินธุ๑ จาํนวน 10 แหงํ

                 -                        -    กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงระบบสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยค๎อ  แซงบาดาล  สมเด็จ  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร. พนังกัน้น้ําชี  จาํนวน 5 แหงํ/คบ.ลํา

ปาว จงัหวดักาฬสินธุ๑

 ลําชี  ฆอ๎งชัย  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคลองสํงน้ําสาย 3L-2L-RMC กม.0+000 - 

2+000 .โครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษาลําปาว

 อุมํเมํา  ยางตลาด  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคอนกรีตดาดคลองสํงน้ําสาย LMC กม. 

3+000-4+000 .โครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษาลําปาว

 ลําคลอง  เมือง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง RMC พร๎อมกอํสร๎างอาคารระบาย

น้ําเขา๎คลอง /คบ.ลําปาว จงัหวดักาฬสินธุ๑

 คลองขาม  ยางตลาด  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินปากอโุมงค๑ผันน้ําลําพะยงัภมูิพฒัน๑  ค๎ุมเกาํ  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินฝายลําพะยงั (บ.พรหมสวาํง)  ภแูลํนช๎าง  นาคู  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยปอ อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จงัหวดักาฬสินธุ๑

 นาบอน  คํามํวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินและอาคารประกอบ อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

โพธิ ์จงัหวดักาฬสินธุ๑

 หมูํ1 หว๎ยโพธิ์  เมือง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยจมุจงั  กดุหวา๎  กฉุนิารายณ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยบง  โนนน้ําเกล้ียง  สหสัขนัธุ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยเสือเต๎นตัวท่ี 1  โนนน้ําเกล้ียง  สหสัขนัธุ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยเสือเต๎นตัวท่ี 2  โนนน้ําเกล้ียง  สหสัขนัธุ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยเสือเต๎นตัวท่ี 3  โนนน้ําเกล้ียง  สหสัขนัธุ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยเสือเต๎นตัวท่ี 4  โนนน้ําเกล้ียง  สหสัขนัธุ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยเสือเต๎นตัวท่ี 5  โนนน้ําเกล้ียง  สหสัขนัธุ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังซ๎ายฝายลําพะยงับา๎นกดุตอแกนํ  เค๎าเกาํ  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมลาดทํานบดินอาํงเกบ็น้ําลําพะยงั  สงเปลือย  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมลาดทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยมะโน  นาคู  นาคู  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําฉกุเฉนิ (Emergency 

Spillway)  อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแกง โครงการชลประทาน

กาฬสินธุ๑

 ดงพยงุ  ดอนจาน  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําคูบกัสาม  ขมิ้น  เมือง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ํานาไรํเดียว  ขมิ้น  เมือง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําหนองโสกหนิ  ขมิ้น  เมือง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําหว๎ยดําน  โนนน้ําเกล้ียง  สหสัขนัธุ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาํงเกบ็น้ําหว๎ยผ้ึง  หว๎ยผ้ึง  หว๎ยผ้ึง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายกัน้ลําน้ําลําพะยงั (บา๎นจอมทอง)  เหลําใหญํ  กฉุนิารายณ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายกัน้ลําน้ําลําพะยงั (บา๎นมะนาว)  เหลําใหญํ  กฉุนิารายณ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายแกง๎คําบอน  นาโก  กฉุนิารายณ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายลําหว๎ยส๎มปอุย  นาขาม  กฉุนิารายณ๑  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายหว๎ยคกขา๎ว  สงเปลือย  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายหว๎ยเตรียม  กดุสิมค๎ุมใหมํ  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายหว๎ยทราย  สงเปลือย  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  อาคารบงัคับน้ําลําพะยงับา๎นนาวแีหงํท่ี 1  สงเปลือย  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําลําพะยงับา๎นนาวแีหงํท่ี 2  สงเปลือย  เขาวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทุํงคลอง  คํามํวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 นาคู  นาคู  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หนองบวั  หนองกงุศรี  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ทุํงคลอง  คํามํวง  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ยางตลาด  ยางตลาด  กาฬสินธุ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนบริเวณหวังานโครงการฯลําปาว  ดอนสมบรูณ๑  ยางตลาด  กาฬสินธุ๑           30  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนเลียบทํอสํงน้ําฝ่ังขวาอาํงเกบ็น้ําลําพะยงั

(ตอนบน)อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 สงเปลือย  เขาวง  กาฬสินธุ๑          310  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางเขา๎หวังานอาํงเกบ็น้ําลําพะยงั (ตอนบน)อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 สงเปลือย  เขาวง  กาฬสินธุ๑          170  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    กาํแพงเพชร       1,300  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    กาํแพงเพชร           80  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    กาํแพงเพชร          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    กาํแพงเพชร       2,100  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    กาํแพงเพชร          700  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    กาํแพงเพชร          110  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานกาํแพงเพชร

 ในเมือง  เมือง  กาํแพงเพชร           44  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาทํอทองแดง

 หนองปลิง  เมือง  กาํแพงเพชร           42  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    กาํแพงเพชร      19,400  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    กาํแพงเพชร           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    กาํแพงเพชร          411  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    กาํแพงเพชร             2  รายการ  กข.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  เขาคีริส  พรานกระตําย  กาํแพงเพชร  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ ให๎

กลํุมเปาูหมาย 8 กลํุม และสํวนกลาง

                 -                        -    กาํแพงเพชร             4  กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร จาํนวน 16 คร้ัง 160 คน  หนองไม๎กอง  ไทรงาม  กาํแพงเพชร  20/1  ราย/กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โกสัมพี  โกสัมพนีคร  กาํแพงเพชร             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โปงุน้ําร๎อน  คลองลาน  กาํแพงเพชร             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทรงธรรม  เมือง  กาํแพงเพชร             5  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทรงธรรม  เมืองกาํแพงพชร  กาํแพงเพชร           20  แหงํ  สปก.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.นาปาุแดง  ถ้าํกระตํายทอง  พรานกระตําย  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองจนัทิมา-บงึช๎าง  จนัทิมา  ลานกระบอื  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ํา  สระแกว๎  เมือง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองท๎ายอาคารกลางคลองปูพุระรํวง  ถ้าํกระตํายทอง  พรานกระตําย  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินหนิเรียง ปากคลอง 1R-2L-MC จงัหวดั

กาํแพงเพชร

 เขาคีริส  พรานกระตําย  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินหนิเรียงท๎ายทํอลอดถนนคลอง 

2R-1R-2L-MC กม.3+900 จงัหวดักาํแพงเพชร

 หนองหลวง  ลานกระบอื  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินหนิเรียงท๎ายทํอลอดถนนคลองแมํฝาย

บน กม.18+207 จงัหวดักาํแพงเพชร

 หนองหลวง  ลานกระบอื  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินหนิเรียงท๎ายฝายคลองแมํฝายบน กม .

16+100 จงัหวดักาํแพงเพชร

 หนองหลวง  ลานกระบอื  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนน  คลองสายใหญ ํ  โครงการวงั

ไทร (MC) กม.7+540 จงัหวดักาํแพงเพชร

 วงัไทร  คลองขลุง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายช่ัวคราวกัน้แมํน้ําปงิ  จงัหวดักาํแพงเพชร  หนองปลิง  เมือง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายปลายคลองหว๎ยปลัก  เขาคีริส  พรานกระตําย  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารกลางคลอง  คลองสายใหญ ํ โครงการ

วงัไทร (MC) กม.4+900 จงัหวดักาํแพงเพชร

 วงัไทร  คลองขลุง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารกลางคลอง  คลองสายใหญ ํโครงการ

วงัไทร (MC) กม.3+750 จงัหวดักาํแพงเพชร

 วงัไทร  คลองขลุง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ดาดคอนกรีตคลอง 1R-2L-MC กม.0+000 - กม.

4+000

 เขาคีริส  พรานกระตําย  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายบา๎นเพชรเจริญพร๎อมระบบสํงน้ํา  ปางตาไว  ปางศิลาทอง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  อาคารบงัคับน้ํา คลองแมํฝายสายลําง  หนองหลวง  ลานกระบอื  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 พรานกระตําย  พรานกระตําย  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 วงับวั  คลองขลุง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สักงาม  คลองลาน  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทรงธรรม  นครชุม  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หนิดาต  ปางศิลาทอง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สลกบาตร  ขาณุวรลักษบรีุ  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  คลองขลุง  คลองขลุง  กาํแพงเพชร             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงคันคลอง 2L-MC ระยะท่ี2  สระแกว๎  เมือง  กาํแพงเพชร          500  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการสํงน้ําและ

บาํรุงรักษาทํอทองแดง

 หนองปลิง  เมือง  กาํแพงเพชร           25  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    ขอนแกนํ          300  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 ในเมือง  เมือง  ขอนแกนํ          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  บา๎นทุํม  เมือง  ขอนแกนํ           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 บา๎นทุํม  เมือง  ขอนแกนํ           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ขอนแกนํ           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ขอนแกนํ          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเพิม่ทักษะการดูแลรักษา

และซํอมเคร่ืองเตรียมดิน

 บา๎นทุํง  เมือง  ขอนแกนํ          100  ราย  วก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ขอนแกนํ       6,000  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ขอนแกนํ       3,100  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ขอนแกนํ          260  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานขอนแกนํ

 ถ.มิตรภาพ  เมือง  ขอนแกนํ           44  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาพรม-เชิญ

 ชุมแพ  ชุมแพ  ขอนแกนํ           56  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาหนองหวาย

 น้ําพอง  น้ําพอง  ขอนแกนํ           56  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ขอนแกนํ          800  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ขอนแกนํ      49,600  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ขอนแกนํ           38  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ขอนแกนํ          358  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ขอนแกนํ          150  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  กระนวน  ซําสูง  ขอนแกนํ           40  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หนองตูม  เมือง  ขอนแกนํ           90  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หนองแซง  บา๎นแฮด  ขอนแกนํ           40  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ขอนแกนํ       2,668  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ ให๎

กลํุมเปาูหมาย 8 กลํุม และสํวนกลาง

                 -                        -    ขอนแกนํ             2  กลํุม  กข.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  บริบรูณ๑,วงัเพิม่

,ศรีสุข,นาจาน

 สีชมพู  ขอนแกนํ          100  ราย  วก.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  (การพฒันา

หอ๎งปฏบิติัการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ๑ตาม

มาตรฐานสากล)

 ทําพระ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยโจด  กระนวน  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นโคก  โคกโพธิไ์ชย  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาเพยีง  ชุมแพ  ขอนแกนํ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นลาน  บา๎นไผํ  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองแซง  บา๎นแฮด  ขอนแกนํ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เปอืยน๎อย  เปอืยน๎อย  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ลอมคอม  พล  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ภผูามําน  ภผูามําน  ขอนแกนํ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นางาม  มัญจาคีรี  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นางาม  มัญจาคีรี  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นค๎อ  เมือง  ขอนแกนํ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นหวา๎  เมือง  ขอนแกนํ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สาวะถี  เมือง  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เมืองเกาํพฒันา  เวยีงเกาํ  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แวงน๎อย  แวงน๎อย  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แวงใหญํ  แวงใหญํ  ขอนแกนํ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ซํายาง  สีชมพู  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โนนทอง  หนองเรือ  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โนนทอง  หนองเรือ  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ดอนดํู  หนองสองหอ๎ง  ขอนแกนํ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาคํา  อบุลรัตน๑  ขอนแกนํ             3  ชุมชน  พด.

 G 07  แกม๎ลิงกดุพาน พร๎อมอาคารประกอบ  หนองแวง  พระยนื  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองผือพร๎อมอาคารประกอบ  โนนอดุม  ชุมแพ  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองฝายใหญพํร๎อมอาคารประกอบ  แวงใหญํ  แวงใหญํ  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.หนองหนิ  จงัหวดัขอนแกนํ  ศิลา  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองสํงน้ําสาย M -11L .สถานีสูบน้ํา P.1 

เขือ่นมหาสารคาม .โครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษาชีกลาง

 ต.ทําพระ   อ.เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 1R-LMC  จงัหวดัขอนแกนํ  วงัชัย  น้ําพอง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.11+185 - 18+068 

จงัหวดัขอนแกนํ

 พระลับ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.2+000 - 7+135 

จงัหวดัขอนแกนํ

 ศิลา  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 3L-RMC กม.7+135 - 11+185 

จงัหวดัขอนแกนํ

 บงึเนียม  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําหนองกองแกว๎ 

จงัหวดัขอนแกนํ

 ศรีบญุเรือง  ชนบท  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฐานรากและหนิเรียงด๎านหน๎าสถานีสูบน้ํา P1

 จงัหวดัขอนแกนํ

 ทําพระ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฐานรากสถานีสูบน้ํา P2 จงัหวดัขอนแกนํ  ทําพระ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําพนังกัน้น้ําและซํอมเสริมคัน

คลอง ML สถานีสูบน้ํา P2 ชํวง กม.1+437 ถงึ 4+700

 จงัหวดัขอนแกนํ

 ดอนหนั  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .10+549    จงัหวดั

ขอนแกนํ

 พระลับ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .10+680   จงัหวดั

ขอนแกนํ

 พระลับ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .11+870   จงัหวดั

ขอนแกนํ

 พระลับ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .13+240    จงัหวดั

ขอนแกนํ

 เมืองเกาํ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .14+090  จงัหวดั

ขอนแกนํ

 เมืองเกาํ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .15+667 (D11)   

จงัหวดัขอนแกนํ

 เมืองเกาํ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .17+500    จงัหวดั

ขอนแกนํ

 เมืองเกาํ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .4+280 (D10) 

จงัหวดัขอนแกนํ

 พระลับ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .9+110  จงัหวดั

ขอนแกนํ

 พระลับ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .9+306 (D9)  

จงัหวดัขอนแกนํ

 พระลับ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมรางรับน้ําปาุคลองRMC กม.18+712 จงัหวดั

ขอนแกนํ

 โนนทํอน  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎าย อาคารระบายน้ํา (Spillway) 

กม.0+780 อาํงเกบ็น้ําละเลิงหวาย จงัหวดัขอนแกนํ

 เมืองพล  พล  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎าย อาคารระบายน้ํา (Spillway) 

อาํงเกบ็น้ําหว๎ยยาง จงัหวดัขอนแกนํ

 นาขาํ  มัญจาคีรี  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎ายอาคารปตร .ทําเอยีด จ.ขอนแกนํ  โพธิไ์ชย  โคกโพธิไ์ชย  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ํา กม .5+787 อาํงเกบ็น้ําแกงํละวา๎

 จงัหวดัขอนแกนํ

 เมืองเพยี  บา๎นไผํ  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารหวังาน และอาคารประกอบอืน่ 

โครงการชลประทานขอนแกนํ

 ในเมือง  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายหว๎ยสีผ้ึง (ตอนบน)  บา๎นหวา๎  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายหว๎ยสีผ้ึง (ตอนลําง)  บา๎นหวา๎  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายหว๎ยเสียว  บวัเงิน  น้ําพอง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 คํามํวง  เขาสวนกวาง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โนนศิลา  โนนศิลา  ขอนแกนํ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บา๎นค๎อ  เมือง  ขอนแกนํ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บา๎นไผํ  บา๎นไผํ  ขอนแกนํ             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  บา๎นฝาง  กระนวน  ขอนแกนํ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังานโครงการสํงน้ําและ

บาํรุงรักษาพรม-เชิญ (โครงการเขือ่นทดน้ําน้ําชิญอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ)

 ชุมแพ  ชุมแพ  ขอนแกนํ       1,700  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลอง RMC (ฝ่ังซ๎าย) 

ชํวงท่ี 2 สํานักงานชลประทานท่ี 6 จาํนวน 1 รายการ

 เมืองเกาํ  เมือง  ขอนแกนํ      11,763  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    จนัทบรีุ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    จนัทบรีุ          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเพิม่ทักษะการดูแลรักษา

และซํอมเคร่ืองเตรียมดิน

 พลับพลา  เมือง  จนัทบรีุ          100  ราย  วก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    จนัทบรีุ          450  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    จนัทบรีุ           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    จนัทบรีุ          100  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานจนัทบรีุ

 ทําขา๎ม  ทําใหมํ  จนัทบรีุ           47  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    จนัทบรีุ       3,500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    จนัทบรีุ      19,000  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    จนัทบรีุ           99  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    จนัทบรีุ          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    จนัทบรีุ           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หนองใหญํ  โพนทอง  ร๎อยเอด็           30  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    จนัทบรีุ           41  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขาวงกต  แกงํหางแมว  จนัทบรีุ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ตะเคียนทอง  เขาคิชฌกฏู  จนัทบรีุ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทุํงเบญจา  ทําใหมํ  จนัทบรีุ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองตาคง  โปงุน้ําร๎อน  จนัทบรีุ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัแซ๎ม  มะขาม  จนัทบรีุ             1  ชุมชน  พด.

 G 07  งานซํอมแซม ปตร.เกาะโตนด  เกาะขวาง  เมือง  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซม ปตร.คลองปาุแดง  ทําใหมํ  ทําใหมํ  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซม ปตร.คลองรําพนั  คลองขดุ  ทําใหมํ  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซม ปตร.คลองวงัโตนด  ทําใหมํ  ทําใหมํ  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซม ปตร.คลองอาํง  เกาะขวาง  เมือง  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมถงุฝายยางและระบบปัม๊น้ําฝายยาง

จนัทบรีุ

 วดัใหมํ  เมือง  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.คลองพล้ิว  หนองบวั  เมือง  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองภกัดีรําไพ  เกาะขวาง  เมือง  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปอูงกนัการกดัเซาะด๎านเหนือน้ํา โครงการ

ฝายทําระม๎า โครงการชลประทานจนัทบรีุ

 ทําหลวง  มะขาม  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมรางระบายน้ํา อาํงเกบ็น้ําคลองพระพทุธ .

โครงการชลประทานจนัทบรีุ

 ทับไทร  โปงุน้ําร๎อน  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสะพานน้ํา กม .11+600 คลองสายใหญฝ่ัํงขวา

 .โครงการอาํงเกบ็น้ําคลองพระพทุธ .โครงการ

ชลประทานจนัทบรีุ

 ทับไทร  โปงุน้ําร๎อน  จนัทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  ตลาด  เมือง  จนัทบรีุ             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  วงัแซ๎ม  มะขาม  จนัทบรีุ             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



42

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ทับช๎าง  สอยดาว  จนัทบรีุ             2  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ชากไทย  เขาคิชฌกฏู  จนัทบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  มะขาม  มะขาม  จนัทบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  จนัทเขลม  เขาคิชฌกฏู  จนัทบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 เขาหนิซ๎อน  พนมสารคาม  ฉะเชิงเทรา          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ฉะเชิงเทรา           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ฉะเชิงเทรา          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ฉะเชิงเทรา           60  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ฉะเชิงเทรา          150  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ฉะเชิงเทรา          110  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานฉะเชิงเทรา

 บา๎นโพธิ์  บา๎นโพธิ์  ฉะเชิงเทรา           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาคลองสียดั

 เกาะขนุน  ทําตะกยีบ  ฉะเชิงเทรา           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาบางปะกง

 บางแกว๎  เมือง  ฉะเชิงเทรา           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาพระองค๑ไชยานุชิต

 หน๎าเมือง  เมือง  ฉะเชิงเทรา           42  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ฉะเชิงเทรา       4,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ฉะเชิงเทรา      23,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ฉะเชิงเทรา           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ทุํงพระยา  สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา           20  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  คลองเขือ่น  คลองเขือ่น  ฉะเชิงเทรา           30  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บางคล๎า  บางคล๎า  ฉะเชิงเทรา           30  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ฉะเชิงเทรา          328  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 คลองตะเกรา  ทําตะเกยีบ  ฉะเชิงเทรา             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทําตะเกยีบ  ทําตะเกยีบ  ฉะเชิงเทรา             5  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ลาดกระทิง  สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา             1  ชุมชน  พด.

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จาํนวน 11 แหงํ

                 -                        -    ฉะเชิงเทรา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมบานระบายและอปุกรณ๑ประกอบ ปตร .

เทพรังสรรค๑

 บางปะกง  บางปะกง  ฉะเชิงเทรา             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  บางคล๎า  บางคล๎า  ฉะเชิงเทรา             1  แหงํ  กป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสายซอย 1 ซ๎าย กม.0+000 -

2+050

 สาวชะโงก  บางคล๎า  ฉะเชิงเทรา          150  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสายใหญ ํกม . 0+000 -6+400  สาวชะโงก,จกุ

เฌอ,บางไผํ

 บางคล๎า,เมือง  ฉะเชิงเทรา          400  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังานโครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษา

คลองสียดั

 ทําตะเกยีบ  ทําตะเกยีบ  ฉะเชิงเทรา          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลองสํงน้ําสายใหญ ํทําลาด (ฝ่ังซ๎าย)

 กม.5+991 - กม.15+486

 หนองแหน  พนมสารคาม  ฉะเชิงเทรา          200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 ทุํงสุขลา  ศรีราชา  ชลบรีุ          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ชลบรีุ           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ชลบรีุ          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ชลบรีุ          150  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ชลบรีุ           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ชลบรีุ          110  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานชลบรีุ

 บางพระ  ศรีราชา  ชลบรีุ           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร

 ทําบญุมี  เกาะจนัทร๑  ชลบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ชลบรีุ      23,000  ราย  กสก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



44

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ชลบรีุ           80  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ชลบรีุ          358  ราย  กสส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน)

                 -                        -    ชลบรีุ             2  ราย  กสส.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 บอํทอง  บอํทอง  ชลบรีุ           42  ราย  สปก.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 เขาซก  หนองใหญํ  ชลบรีุ           47  ราย  สปก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ชลบรีุ           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 บา๎นช๎าง  พนัสนิคม  ชลบรีุ            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 สระส่ีเหล่ียม  พนัสนิคม  ชลบรีุ            -    ราย  พด.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  วดัสุวรรณ๑  บอํทอง  ชลบรีุ           65  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  โปงุ  บางละมุง  ชลบรีุ           35  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ชลบรีุ          246  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 พลวงทอง  บอํทอง  ชลบรีุ             9  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขาไม๎แกว๎  บางละมุง  ชลบรีุ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยใหญํ  บางละมุง  ชลบรีุ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาจอมเทียน  สัตหบี  ชลบรีุ             2  ชุมชน  พด.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําบางนาง-บางหกั กม.16+260 - กม.

16+380

 บางหกั  พานทอง  ชลบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปตร. กึง่ถาวรคลองบางหกั - หลอดยายคํา  เกาะลอย  พานทอง  ชลบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปตร. กึง่ถาวรคลองหนองขาม  หน๎าประดํู  พานทอง  ชลบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปตร.คลองบางหกั  บางหกั  พานทอง  ชลบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎นอาํงฯบา๎นอาํเภอ จงัหวดั

ชลบรีุ

 หว๎ยใหญํ  บางละมุง  ชลบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หนองซาก  บา๎นบงึ  ชลบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  บอํทอง  บอํทอง  ชลบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  เขาซก  หนองใหญํ  ชลบรีุ             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลองระบายน้ําหนองค๎อ - บางพระ  หนองขาม  ศรีราชา  ชลบรีุ       5,551  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนภายในบริเวณหวังาน สํานักงาน

ชลประทานท่ี 9

 บางพระ  ศรีราชา  ชลบรีุ          100  ราย  ชป.

 G 12  ถนนรอบอาํงฯหว๎ยสะพาน  บงึ  ศรีราชา  ชลบรีุ       4,629  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนคันคลองสํงน้ําสายใหญทํําลาด (ฝ่ังซ๎าย) 

จงัหวดัชลบรีุ ( กม.37+340 - กม.38+900 )

 โคกเพลาะ,วดั

โบสถ๑

 พนัสนิคม  ชลบรีุ           20  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสายใหญทํําลาด (ฝ่ัง

ซ๎าย) ระยะท่ี 2

 โคกเพลาะ,วดั

โบสถ๑,สระ

ส่ีเหล่ียม,ทําขา๎ม

 พนัสนิคม  ชลบรีุ          100  ราย  ชป.

 G 12  เสริมผิวทางถนนท๎ายทํานบดินอาํงบางพระ  บางพระ  ศรีราชา  ชลบรีุ       4,991  ราย  ชป.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    ชลบรีุ             2  รายการ  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    ชัยนาท          270  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ชัยนาท           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ชัยนาท          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ชัยนาท          100  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ชัยนาท          200  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ชัยนาท           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานชัยนาท

 หนองบวั  วดัสิงห๑  ชัยนาท           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาเจา๎พระยา

 บางหลวง  สรรพยา  ชัยนาท           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาทําโบสถ๑

 สามงําม ทํา

โบสถ๑

 หนัคา  ชัยนาท           49  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาบรมธาตุ

 ชัยนาท  เมือง  ชัยนาท           50  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาพลเทพ

 หาดทําเสา  เมือง  ชัยนาท           44  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษามโนรมย๑

 ทําฉนวน  มโนรมย๑  ชัยนาท           59  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ชัยนาท      13,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ชัยนาท          344  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ชัยนาท          358  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ชัยนาท          150  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  โพธิพ์ทิักษ๑  สรรพยา  ชัยนาท           70  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ชัยนาท          862  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    ชัยนาท             2  รายการ  กข.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ ให๎

กลํุมเปาูหมาย 8 กลํุม และสํวนกลาง

                 -                        -    ชัยนาท             1  กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร จาํนวน 16 คร้ัง 160 คน  บอํยาํง  สวาํงอารมย๑  ชัยนาท  20/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 07   ซํอมแซมคลองระบายน้ํา 1ซ๎าย ชัยนาท-ปาุสัก 2 กม.

1+400ถงึ กม.2+200(ฝ่ังขวา)

 เสือโฮก  เมือง  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ํา 2ซ๎าย-เขาแกว๎ (ฝ่ังซ๎าย)  ไรํพฒันา  มโนรมย๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํา คลองชักน้ํา กม . 0+185 จงัหวดั

ชัยนาท

 เทศบาลวดัสิงห๑  วดัสิงห๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํา คลองชักน้ํา กม . 0+850 จงัหวดั

ชัยนาท

 หนองบวั  วดัสิงห๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํา คลองชักน้ํา กม . 0+980 จงัหวดั

ชัยนาท

 หนองบวั  วดัสิงห๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําสายชํวงโครงการฯ มโนรมย๑ -โคกไม๎

เดน กม.10+200-กม.10+730

 ศิลาดาน  มโนรมย๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําใหญชํํวงคันฝายน้ําล๎นเจา๎พระยา - 

เขากระด่ี กม.12+245-กม.12+800

 ธรรมามูล  เมืองชัยนาท  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําใหญชํํวงธรรมามูล -โครงการฯ 

มโนรมย๑ กม.5+655-กม.6+200

 ค๎ุงสําเภา  มโนรมย๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท -อยธุยา ฝ่ังขวา

 กม.13+100 ถงึ กม.13+150 จงัหวดัชัยนาท

 หาดอาษา  สรรพยา  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท -อยธุยา ฝ่ังซ๎าย

 กม.1+800 ถงึ กม.1+850 จงัหวดัชัยนาท

 ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย 1 ขวา 

ชัยนาท-ปาุสัก 2 กม.9+800 ถงึ 10+600 เปน็ชํวงๆ 

จงัหวดัชัยนาท

 โพนางดําออก  สรรพยา  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายวงัปลิง จงัหวดัชัยนาท  หาดทําเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายสายใหญชัํยนาท -ปาุสัก1 (ฝ่ัง

ซ๎าย) กม.26+500-27+500 จงัหวดัชัยนาท

 ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานฝาทํอริมแมํน้ําสุพรรณฝ่ังขวา

 จาํนวน 2 แหงํ จงัหวดัชัยนาท

 หาดทําเสา  เมืองชัยนาท  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ปตร .มโนรมย๑  วดัโคก  มโนรมย๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงหว๎ยขนุแกว๎  ต .หนองบวั

อ.วดัสิงห๑ จ.ชัยนาท

 หนองบวั  วดัสิงห๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคันกัน้น้ําเล็ก จาํนวน 3 แหงํ จงัหวดั

ชัยนาท

 ทําชัย  เมืองชัยนาท  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ํา 2cpc คลองชัยนาท-ปาุสัก (ฝ่ัง

ขวา) กม.21+050 จงัหวดัชัยนาท

 อูตํะเภา  มโนรมย๑  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุง ปตร.ปากคลองระบายใหญ ํชัยนาท-ปาุสัก 2  ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองสํงน้ําชัยนาท -อยธุยา ฝ่ังซ๎าย กม.

17+500 ถงึกม.26+800 เปน็ชํวงๆ

 โพนางดําออก  สรรพยา  ชัยนาท             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 มะขามเฒํา  วดัสิงห๑  ชัยนาท             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ค๎ุงสําเภา  มโนรมย๑  ชัยนาท             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ตลุก  สรรพยา  ชัยนาท             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    ชัยภมูิ          500  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  นายฝาย  เมือง  ชัยภมูิ           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 นายฝาย  เมือง  ชัยภมูิ           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ชัยภมูิ           80  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ชัยภมูิ          300  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ชัยภมูิ       2,700  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ชัยภมูิ          160  ราย  ปศ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานชัยภมูิ

 รอบเมือง  เมือง  ชัยภมูิ           44  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาชีบน

 โคกเพชรพฒันา  บาํเหน็จณรงค๑  ชัยภมูิ           42  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ชัยภมูิ      31,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ชัยภมูิ           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หนองฉมิ  เนินสงํา  ชัยภมูิ           20  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ชัยภมูิ       1,437  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นเด่ือ  เกษตรสมบรูณ๑  ชัยภมูิ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นยาง  เกษตรสมบรูณ๑  ชัยภมูิ             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองขาํ  เกษตรสมบรูณ๑  ชัยภมูิ             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 คอนสวรรค๑  คอนสวรรค๑  ชัยภมูิ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โคกมั่งงอย  คอนสวรรค๑  ชัยภมูิ             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นโสก  คอนสวรรค๑  ชัยภมูิ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองขาม  คอนสวรรค๑  ชัยภมูิ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทุํงนาเลา  คอนสาร  ชัยภมูิ             8  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทุํงพระ  คอนสาร  ชัยภมูิ             8  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เจาทอง  ภกัดีชุมพล  ชัยภมูิ             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นเจยีง  ภกัดีชุมพล  ชัยภมูิ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัทอง  ภกัดีชุมพล  ชัยภมูิ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กดุน้ําใส  เมือง  ชัยภมูิ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นขาม  เมือง  ชัยภมูิ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองโดน  เมือง  ชัยภมูิ             1  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองบวับาน  เมือง  ชัยภมูิ             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยบง  เมือง  ชัยภมูิ             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ถ้าํววัแดง  หนองบวัแดง  ชัยภมูิ             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทําใหมํ  หนองบวัแดง  ชัยภมูิ             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โคกสะอาด  หนองบวัระเหว  ชัยภมูิ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัตะเฆํ  หนองบวัระเหว  ชัยภมูิ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยแย๎  หนองบวัระเหว  ชัยภมูิ             3  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นายางกลัก  เทพสถติ  ชัยภมูิ             1  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นไรํ  เทพสถติ  ชัยภมูิ             1  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หวัยยายจิว๋  เทพสถติ  ชัยภมูิ             2  แหงํ  สปก.

 G 06  โครงการซํอมแซมฝายหว๎ยหวา๎ อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 หนองแวง  หนองบวัแดง  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

ชัยภมูิ จาํนวน 12 แหงํ

                 -                        -    ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ดาดคอนกรีตระบบสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําบา๎นโนนเหมํา  นางแดด  หนองบวัแดง  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-RMC กม.0+000 - 

1+200 .โครงการฯน้ําพรม .โครงการสํงน้ําและ

บาํรุงรักษาพรม-เชิญ

 บา๎นยาง  เกษตรสมบรูณ๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําชีบา๎นลําชี จงัหวดัชัยภมูิ  โนนสะอาด  คอนสวรรค๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินท๎ายฝายกดุตาลาด จงัหวดัชัยภมูิ  โคกเริงรมย๑  บาํเหน็จณรงค๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินบงึละหาน จงัหวดัชัยภมูิ  ละหาน  จตุัรัส  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นทํอระบายน้ําปากคลอง บา๎น

หนองบวัพรม โครงการฯน้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 หนองคอนไทย  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ . 2 ชํอง หว๎ยกดุ

ธาตุ บ.ธาตุสามหมื่น จงัหวดัชัยภมูิ

 บา๎นแกง๎  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายคลองฝ่ังขวา RMC 

โครงการฯน้ําเชิญ จงัหวดัชัยภมูิ

 โนนคูณ  คอนสาร  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายฝายบา๎นยาง 2 ชํอง 

โครงการฯน้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 บา๎นยาง  เกษตรสมบณู๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายฝายบา๎นหนองคอน

ไทย โครงการฯน้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 หนองคอนไทย  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝาย คสล. หนองสามหมื่น แหงํท่ี 1 กม.

6+878 โครงการฯ น้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 บา๎นแกง๎  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝาย คสล. หนองสามหมื่น แหงํท่ี 2 กม.

7+188 โครงการฯ น้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 บา๎นแกง๎  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายทํุงจานไหล จงัหวดัชัยภมูิ  บา๎นเพชร  บาํเหน็จณรงค๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายปะโค จงัหวดัชัยภมูิ  บา๎นชวน  บาํเหน็จณรงค๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลองสายใหญฝ่ัํงขวา RMC กม.

0+700 -กม.1+800   โครงการฯน้ําเชิญ จงัหวดัชัยภมูิ

 ดงกลาง  คอนสาร  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอรับน้ําลําคันฉ ู จงัหวดัชัยภมูิ  กดุน้ําไส  จตุัรัส  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ํา หนองสามหมื่น แหงํท่ี 1 กม.

1+270 โครงการฯ น้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 บา๎นแกง๎  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ํา หนองสามหมื่น แหงํท่ี 2 กม.

2+135 โครงการฯ น้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 บา๎นแกง๎  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ํา หนองสามหมื่น แหงํท่ี 3 กม.

3+520 โครงการฯ น้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 บา๎นแกง๎  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ํา หนองสามหมื่น แหงํท่ี 4 กม.

6+808 โครงการฯ น้ําพรม จงัหวดัชัยภมูิ

 บา๎นแกง๎  ภเูขยีว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายหว๎ยส๎มปอุย จงัหวดัชัยภมูิ  ส๎มปอุย  จตุัรัส  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงระบบสํงน้ํา 1R-RMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยทราย  บา๎นชวน  บาํเหน็จณรงค๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายบา๎นกระจวน  โคกสะอาด  หนองบวัระเหว  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายลําเจาะ  ถ้าํววัแดง  หนองบวัแดง  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายหว๎ยวงัลึก  โนนกอก  เกษตรสมบรูณ๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ในเมือง  เมืองชัยภมูิ  ชัยภมูิ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  วะตะแบก  เทพสถติ  ชัยภมูิ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในเมือง  เมือง  ชัยภมูิ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ดงบงั  คอนสาร  ชัยภมูิ             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  หนองโพนงาม  เกษตรสมบรูณ๑  ชัยภมูิ             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  สลุย  ทําแซะ  ชุมพร           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 สลุย  ทําแซะ  ชุมพร           40  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ชุมพร           20  ราย  สปก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ชุมพร          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ชุมพร          600  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ชุมพร          200  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ชุมพร           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานชุมพร

 นาชะองั  เมือง  ชุมพร           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ชุมพร       5,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ชุมพร      17,400  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ชุมพร          456  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ชุมพร          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ชุมพร           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ชุมพร          616  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนิแกว๎  ทําแซะ  ชุมพร             6  ชุมชน  พด.

 G 06  จดัหาทํอและอปุกรณ๑ใหร๎าษฎรโครงการบา๎นนาเหรียง  ครน  สวี  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมฝายยวนไทร  ทุํงคาวดั  ละแม  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําบา๎นคลองเงิน  พระรักษ๑  พะโต๏ะ  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองตะโก  ชํองไม๎แกว๎  ทุํงตะโก  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองหนิใส (พรด.) จงัหวดัชุมพร  วงัใหมํ  เมือง  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัการกดัเซาะตล่ิงคลองชุมพร 

(วดัวงัไผํ)

 วงัไผํ  เมือง  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําบา๎นสวนทรัพย๑ (ปชด.) จงัหวดั

ชุมพร

 สลุย  ทําแซะ  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําหว๎ยพรุเตย  ตะโก  ทุํงตะโก  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําหว๎ยอนิทนิล  ครน  สวี  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําบา๎นวงัประดิษฐ๑พร๎อมระบบสํงน้ํา  เขาคําย  สวี  ชุมพร             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  ทําตะเภา  เมือง  ชุมพร             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ทําแซะ  ทําแซะ  ชุมพร             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  วงัใหมํ  เมืองชุมพร  ชุมพร             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ทําแซะ  ทําแซะ  ชุมพร             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ชุมโค  ปะทิว  ชุมพร             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    เชียงราย          100  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    เชียงราย           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    เชียงราย          540  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    เชียงราย          500  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    เชียงราย       2,700  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    เชียงราย          180  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานเชียงราย

 เวยีงชัย  เมือง  เชียงราย           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาแมํลาว

 ดงมะดะ  แมํลาว  เชียงราย           42  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    เชียงราย       1,300  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    เชียงราย      31,000  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    เชียงราย          328  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    เชียงราย          359  ราย  กสส.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 คร่ึง  เชียงของ  เชียงราย           18  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 โยนก  เชียงแสน  เชียงราย           93  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 ศรีดอนชัย  เทิง  เชียงราย             6  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 แมํสรวย  ปาุแดด  เชียงราย           20  ราย  มม.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 สันมะคํา  ปาุแดด  เชียงราย           29  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 ดอยลาน  เมือง  เชียงราย           25  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 แมํขา๎วต๎ม  เมือง  เชียงราย             7  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 จนัจวา๎  แมํจนั  เชียงราย           13  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 เกาะช๎าง  แมํสาย  เชียงราย             9  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 แมํสาย  แมํสาย  เชียงราย             6  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 ศรีเมืองรุม  เวยีงฃัย  เชียงราย           14  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 ดงมหาวนั  เวยีงเชียงร๎ุง  เชียงราย           25  ราย  มม.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    เชียงราย           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    เชียงราย          616  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เวยีง  เชียงของ  เชียงราย             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํเงิน  เชียงแสน  เชียงราย             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ตับเตํา  เทิง  เชียงราย             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํยาว  เมือง  เชียงราย             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยชมภู  เมือง  เชียงราย             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ปาุแดด  แมํสรวย  เชียงราย             7  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยซ๎อ  เชียงของ  เชียงราย             8  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ปงน๎อย  ดอยหลวง  เชียงราย             3  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ไม๎ยา  พญาเม็งราย  เชียงราย             6  แหงํ  สปก.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎ายประตูระบายน้ําฝายชัยสมบติั 

จงัหวดัเชียงราย

 ทําสาย  เมือง  เชียงราย             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎ายฝายชัยสมบติั จงัหวดัเชียงราย  ทําสาย  เมือง  เชียงราย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎ายฝายถ้าํวอก จงัหวดัเชียงราย  จอมหมอกแกว๎  แมํลาว  เชียงราย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงปอูงกนัตล่ิงลําน้ํากก ฝายเชียงราย 

จงัหวดัเชียงราย

 รอบเวยีง  เมือง  เชียงราย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงปอูงกนัตล่ิงลําน้ําลาว ฝายเชียงราย 

จงัหวดัเชียงราย

 รอบเวยีง  เมือง  เชียงราย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงระบบสํงน้ําคลอง RMC.2 , RMC.3 โครงการ

พฒันาการเกษตรแมํสาย

 แมํสาย  แมํสาย  เชียงราย             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ปาุสัก  เชียงแสน  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ผางาม  เวยีงชัย  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เมืองชุม  เวยีงชัย  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หว๎ยสัก  เมืองเชียงราย  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สันทราย  เมืองเชียงราย  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เวยีง  เทิง  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เมืองพาน  พาน  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 แมํจนั  แมํจนั  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 แมํพริก  แมํสรวย  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 แมํสาย  แมํสาย  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เวยีง  เวยีงปาุเปาู  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ธารทอง  พาน  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สันติสุข  พาน  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เมือง  เมืองเชียงราย  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  วาวี  แมํสรวย  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  แมํจนั  แมํจนั  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  บา๎นแซว  เชียงแสน  เชียงราย             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงคันคลอง 9L โครงการสํงน้ําบาํรุงรักษาแมํลาว  เมืองพาน  พาน  เชียงราย          350  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 12  ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการสํงน้ําบาํรุงรักษาแมํ

ลาว

 ปาุออ๎ดอนชัย  เมือง  เชียงราย          900  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบริเวณหวังานฝุายสํงน้ําบาํรุงรักษาท่ี5 

โครงการชลประทานเชียงราย

 แมํสาย  แมํสาย  เชียงราย          300  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    เชียงใหมํ          150  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    เชียงใหมํ          150  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    เชียงใหมํ           20  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 ดอนแกว๎  แมํริม  เชียงใหมํ          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  หนองควาย  หางดง  เชียงใหมํ           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 หนองควาย  หางดง  เชียงใหมํ           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    เชียงใหมํ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    เชียงใหมํ          810  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเพิม่ทักษะการดูแลรักษา

และซํอมเคร่ืองเตรียมดิน

 หางดง  หางดง  เชียงใหมํ          100  ราย  วก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    เชียงใหมํ       1,100  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    เชียงใหมํ       2,000  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    เชียงใหมํ          250  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานเชียงใหมํ

 ดอกแกว๎  แมํริม  เชียงใหมํ           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาแมํกวงอดุมธารา

 ลวงเหนือ  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาแมํแตง

 สันมหาพน  แมํแตง  เชียงใหมํ           44  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาแมํแฝก-แมํงัด

 แมํแฝก  สันทราย  เชียงใหมํ           49  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    เชียงใหมํ       1,000  ไรํ  กยท. กสก

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



56
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    เชียงใหมํ      51,000  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    เชียงใหมํ       1,374  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    เชียงใหมํ          358  ราย  กสส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน)

                 -                        -    เชียงใหมํ             1  ราย  กสส.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 หนองควาย  หางดง  เชียงใหมํ  1 แหงํ  ราย  มม.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    เชียงใหมํ          150  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    เชียงใหมํ       2,051  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    เชียงใหมํ             4  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  วงเหนือ  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  สันปเูลย  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  มะลิกา,ทําดอน

,สันทราย,แมํอาย

 แมํอาย  เชียงใหมํ          100  ราย  วก.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  (การพฒันา

หอ๎งปฏบิติัการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ๑ตาม

มาตรฐานสากล)

 หนองหาร  สันทราย  เชียงใหมํ             1  แหงํ  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทุํงขา๎วพวง  เชียงดาว  เชียงใหมํ           32  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เมืองนะ  เชียงดาว  เชียงใหมํ           14  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํงอน  ฝาง  เชียงใหมํ           41  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํสูน  ฝาง  เชียงใหมํ             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โปงุแยง  แมํริม  เชียงใหมํ           15  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํทา  แมํออน  เชียงใหมํ           50  ชุมชน  พด.

 G 07  แกม๎ลิงหนองบอํแกว๎พร๎อมระบบสํงน้ําและอาคาร

ประกอบ

 บอํแกว๎  สะเมิง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายเมืองยาวและอาคารประกอบ  สะเมิงเหนือ  สะเมิง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยต๎าง  สะเมิงเหนือ  สะเมิง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงฝ่ังขวา ด๎านหน๎าฝายบา๎น

แมํปะ

 สะเมิงเหนือ  สะเมิง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงฝ่ังซ๎ายด๎านหน๎าฝายเก๏าไฮ  สะเมิงเหนือ  สะเมิง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงฝ่ังซ๎ายด๎านหน๎าฝาย

เหมืองหลวง

 สะเมิงเหนือ  สะเมิง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากเหมืองพร๎อมดาดคอนกรีต

และอาคารประกอบลําเหมืองหว๎ยน้ําใส

 บอํแกว๎  สะเมิง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เชียงดาว  เชียงดาว  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เวยีง  พร๎าว  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ชํางเค่ิง  แมํแจมํ  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ศรีดงเยน็  ไชยปราการ  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ไชยสถาน  สารภี  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  น้ําแพรํ  หางดง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โปงุน้ําร๎อน  ฝาง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  แมํแฝกใหมํ  สันทราย  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ขวํงเปา  จอมทอง  เชียงใหมํ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  Camp Site Road I  ลวงเหนือ  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ          550  ราย  ชป.

 G 12  Camp Site Road II  ลวงเหนือ  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ          845  ราย  ชป.

 G 12  Camp Site Road III  ลวงเหนือ  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ          428  ราย  ชป.

 G 12  Camp Site Road IV  ลวงเหนือ  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ          158  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังานอาํงเกบ็น้ําหว๎ยมะนาว  ดอนเปา  แมํวาง  เชียงใหมํ          320  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนทางเขา๎ฝายสินธกุจิปรีชา ฝ่ังอาํเภอสัน

ทราย

 แมํแฝก  สันทราย  เชียงใหมํ          446  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบนสันเขือ่นแมํงัดสมบรูณ๑ชล  ชํอแล  แมํแตง  เชียงใหมํ          459  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบนอาํงเกบ็น้ําสันหนอง  ชํางเค่ิง  แมํแจมํ  เชียงใหมํ          500  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลองสํงน้ําสายซอย 14L  ดอนแกว๎  แมํริม  เชียงใหมํ          350  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลองสํงน้ําสายใหญ ํกม .32+300- 34+415 

(เล่ียงเขตเมือง อ.แมํริม)

 แมํสา  แมํริม  เชียงใหมํ       1,500  ราย  ชป.

 G 12  ถนนทางเขา๎และภายในบริเวณท่ีทําการอาํงเกบ็น้ําแมํ

ขอ๎น

 เมืองงาย  เชียงดาว  เชียงใหมํ       1,121  ราย  ชป.

 G 12  ถนนพนังกัน้น้ําปงิฝ่ังซ๎าย  ดอนแกว๎  สารภี  เชียงใหมํ           40  ราย  ชป.

 G 12  ถนนลาดยางบนสันเขือ่นฝ่ังขวา (Right Dam)  ลวงเหนือ  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ          365  ราย  ชป.

 G 12  ถนนลาดยางบนสันเขือ่นหลัก (Main Dam)  ลวงเหนือ  ดอยสะเกด็  เชียงใหมํ          300  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนเขา๎หวังานโครงการฝายแมํสาว  แมํสาว  แมํอาย  เชียงใหมํ          300  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนเขา๎หวังานอาํงเกบ็น้ําสันหนอง  ชํางเค่ิง  แมํแจมํ  เชียงใหมํ          500  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางทางเขา๎โครงการพฒันาเบด็เสร็จ

ลํุมน้ํา สาขาแมํน้ําปงิอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 แมํสอย  จอมทอง  เชียงใหมํ          267  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    ตรัง           50  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    ตรัง           50  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ตรัง           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ตรัง          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ตรัง          200  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ตรัง          250  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ตรัง          100  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานตรัง

 บา๎นควน  เมือง  ตรัง           43  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ตรัง       1,500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ตรัง      21,800  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ตรัง          134  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ตรัง          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ตรัง           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 นาทํวมใต๎  เมือง  ตรัง            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 บา๎นนา  ปะเหลียน  ตรัง            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 สุโสะ  ปะเหลียน  ตรัง            -    ราย  พด.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  กะลาเส  สิเกา  ตรัง           20  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  เขาปนู  หว๎ยยอด  ตรัง           20  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บอํน้ําร๎อน  กนัตัง  ตรัง           20  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ตรัง       1,026  ราย  ปศ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บางสัก  กนัตัง  ตรัง             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             2  ชุมชน  พด.

 G 07  ขดุลอกคูระบายน้ําภายงานอาํงฯคลองทําง้ิว อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ทําง้ิว  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนทรายหน๎าฝายคลองลําปลอก 

(พรด) 

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนทรายหน๎าฝายคลองใหญํ (พรด)  โพรงจระเข๎  ยาํนตาขาว  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ํา 1 ซ๎าย-สายใหญ ํ(ปะเหลียน)  แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ํา 2 ซ๎าย-สายใหญ ํ(ปะเหลียน)  แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ําสายใหญ ํ (ปะเหลียน)  ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํานาทําม กม .0+400 - 2+380  นาทํามใต๎  เมืองตรัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําฝ่ังขวาฝายคลองนางน๎อย กม . 

0+000 - 0+090 จงัหวดัตรัง

 ละมอ  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ํา1ซ-สายใหญ ํ            (ปะ

เหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ํา2ซ-สายใหญ ํ            (ปะ

เหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําสายใหญกํม .1+000 (ปะ

เหลียน) 

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําสายใหญกํม .11+000 (ปะ

เหลียน)

 ทุํงยาว  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําสายใหญกํม .3+000 (ปะ

เหลียน)

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําสายใหญกํม .5+000 (ปะ

เหลียน) 

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําสายใหญกํม .7+000 (ปะ

เหลียน) 

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินแกม๎ลิงทํุงน้ําผุด จงัหวดัตรัง  นาตาลํวง  เมือง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ปากคลอง LMCฝาย

คลองนางน๎อย

 นาขา๎วเสีย  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎น-บานระบาย(ปะเหลียน)  ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายอาคารอดัน้ําคลอง

ระบายน้ําสายใหญํ(ปะเหลียน)

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโครงการจดัหาน้ําใหร๎าษฎรตําบลหนองบวั 

อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 หนองบวั  รัษฎา  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมโครงการฝายบา๎นดําน 1 (อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ) กม. 0+000 - 0+400 จงัหวดัตรัง

 น้ําผุด  เมืองตรัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโครงการฝายบา๎นดําน 2 (อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ) กม. 0+000 - 0+400 จงัหวดัตรัง

 น้ําผุด  เมืองตรัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโครงการฝายบา๎นน้ําราบ (อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ) กม. 0+000 - 0+400 จงัหวดัตรัง

 ชํอง  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโครงการอาํงเกบ็น้ําหว๎ยลึก 2 (อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ) กม. 4+000 - 4+160 

จงัหวดัตรัง

 วงัวน  กนัตัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงคลองระบาย กม .13 + 710 ถงึ กม. 13

 + 810 อาํงฯคลองทําง้ิว อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 เขาขาว  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงคลองระบาย อาํงฯคลองทําง้ิว อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ทําง้ิว  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคันคลองระบายน้ํา1ซ-สายใหญ ํ(ปะ

เหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมท๎ายอาคารสลายพลัง อาํงฯคลองทําง้ิว อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ทําง้ิว  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองนางน๎อย จงัหวดัตรัง  ละมอ  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองลําปลอก (พรด)  ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองหว๎ยแหลม อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 หนองบวั  รัษฎา  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายบา๎นวงัสมบรูณ๑ อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 เขาปนู  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบทํอสํงน้ําโครงการจดัหาน้ําใหตํ๎าบล

แหลมสอม (พรด) 

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบทํอสํงน้ําโครงการฝายคลองเขาสูง (อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ) กม. 2+000 - 4+800

 น้ําผุด  เมืองตรัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบทํอสํงน้ําตําบลในควนฝายคลองลํา

ปลอก (พรด) 

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบทํอสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําบา๎นปาุแก (อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ)    กม. 3+000 - 3+170 

จงัหวดัตรัง

 บางสัก  กนัตัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลอง 1L-LMC (นางน๎อย) 

กม.1+700 - 2+400

 นาขา๎วเสีย  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลอง 1L-RMC (นางน๎อย) 

กม.3+300 - 4+000

 นาโยงเหนือ  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลอง 2L-LMC (นางน๎อย) 

กม.0+000 - 0+700

 นาขา๎วเสีย  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลอง 3L-LMC (นางน๎อย) 

กม.2+900 - 3+600

 โคกสะบา๎  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลอง LMC (นางน๎อย) กม.

20+000 - 20+700

 ควนปริง  เมืองตรัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลอง RMC (นางน๎อย) กม.

16+300 - 17+000

 บา๎นโพธิ์  เมืองตรัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลองระบายน้ํา1ซ-สายใหญ ํ

กม.3+000 (ปะเหลียน)

 ทุํงยาว  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลองระบายน้ํา1ซ-สายใหญ ํ

กม.6+000 (ปะเหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลองระบายน้ํา1ซ-สายใหญํ

กม.1+000 (ปะเหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลองระบายน้ําสายใหญ ํกม .

1+000 (ปะเหลียน)

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลองระบายน้ําสายใหญ กม .

3+000 (ปะเหลียน)

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลองระบายน้ําสายใหญ ํกม .

6+000 (ปะเหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลองระบายน้ําสายใหญ ํกม .

9+000 (ปะเหลียน)

 ทุํงยาว  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําคลองระบายน้ําสายใหญกํม .

12+000 (ปะเหลียน)

 ทุํงยาว  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ําฝายคลองลําปลอก (พรด)  ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ําฝายคลองใหญ ํ (พรด)  โพรงจระเข๎  ยาํนตาขาว  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมลาดตล่ิงคลองนางน๎อย กม .29+000  ละมอ  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํท๎ายฝายคลองใหญ ํ (พรด)  โพรงจระเข๎  ยาํนตาขาว  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎ายปตร .คลองปะเหลียน  ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําคลองระบายน้ํา 1 ซ. -สาย

ใหญ ํ(ปะเหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําคลองระบายน้ํา 2 ซ. -สาย

ใหญ ํ(ปะเหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําคลองระบายน้ําสายใหญ ํ (ปะ

เหลียน)

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําปลายคลอง1L-2R-LMC(ปะ

เหลียน)

 ทุํงยาว  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําปลายคลอง1R-LMC(ปะ

เหลียน)

 ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําปลายคลอง2R-LMC(ปะ

เหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําปลายคลองLMC(ปะเหลียน)  ทุํงยาว  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงหน๎าปตร .กะลาเส กม. 

0+000 - 0+220 จงัหวดัตรัง

 กะลาเส  สิเกา  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําแกม๎ลิงทํุงน้ําผุด  นาตาลํวง  เมือง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น ปตร .กะลาเส

กม. 0+000 - 0+050 จงัหวดัตรัง

 กะลาเส  สิเกา  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น อาํงฯคลองทําง้ิว อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ทําง้ิว  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําคลองตํอยไห กม .0+900  นาทํามใต๎  เมืองตรัง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําคลองระบายน้ํา1ซ-สายใหญํ(ปะ

เหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําคลองระบายน้ํา2ซ-สายใหญํ(ปะ

เหลียน)

 แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําคลองระบายน้ําสายใหญ ํ (ปะ

เหลียน)

 ทุํงยาว  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําคลองแรํ (ปะเหลียน)  ลิพงั  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําคลองละมอ กม .30+000  ละมอ  นาโยง  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําบา๎นวงัลํา  วงัคีรี  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงฯสถานีบาํรุงพนัธุ๑สัตว๑ตรัง อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 วงัคีรี  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคลองปะเหลียน  บางด๎วน  ปะเหลียน  ตรัง         1.00  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  บา๎นนา  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  กป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  หนองบอํ  ยาํนตาขาว  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  บางสัก  กนัตัง  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  หนองปรือ  รัษฎา  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  หนองบวั  รัษฎา  ตรัง             2  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  บางด๎วน  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ทุํงยาว  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  วงัมะปรางเหนือ  วงัวเิศษ  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  นาวง  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ทุํงตํอ  หว๎ยยอด  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  คลองปาง  รัษฎา  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ยาํนตาขาว  ยาํนตาขาว  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ทับเที่ยง  เมืองตรัง  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  เขาวเิศษ  วงัวเิศษ  ตรัง             2  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  สุโสะ  ปะเหลียน  ตรัง             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 1L-7R-LMC (กะลาเส)  เขาไม๎แกว๎  สิเกา  ตรัง          250  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 1L-RMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 1R-1L-RMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          100  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 1R-RMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 2R-LMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 2R-RMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          150  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 3R-LMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          250  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 4R-LMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 5R-LMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 6R-LMC (กะลาเส)  เขาไม๎แกว๎  สิเกา  ตรัง          250  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 7R-LMC (กะลาเส)  เขาไม๎แกว๎  สิเกา  ตรัง          250  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 8R-LMC (กะลาเส)  เขาไม๎แกว๎  สิเกา  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส)  กะลาเส , เขา

ไม๎แกว๎

 สิเกา  ตรัง          500  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส)  กะลาเส  สิเกา  ตรัง          300  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนภายในบริเวณหวังานฝุายสํงน้ํา ฯ ท่ี 2 

ตรัง

 กะลาเส  สิเกา  ตรัง             5  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางคันคลอง 1L-2R-LMC (ปะเหลียน)  แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง          850  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางคันคลอง 1R-LMC (ปะเหลียน)  ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง          600  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางคันคลอง 2R-LMC (ปะเหลียน)  แหลมสอม  ปะเหลียน  ตรัง          100  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง 1L-LMC (นางน๎อย)  นาขา๎วเสีย  นาโยง  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง 1L-RMC (นางน๎อย)  นาโยงเหนือ  นาโยง  ตรัง          300  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง 2L-LMC (นางน๎อย)  นาขา๎วเสีย  นาโยง  ตรัง          200  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน๎อย) ต.ควนปริง  ควนปริง  เมืองตรัง  ตรัง          100  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน๎อย) ต.นาขา๎วเสีย  นาขา๎วเสีย  เมืองตรัง  ตรัง          500  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน๎อย) ต.นาโยงใต๎  นาโยงใต๎  เมืองตรัง  ตรัง          500  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน๎อย) ต.บา๎นควน  บา๎นควน  เมืองตรัง  ตรัง          500  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง LMC (ปะเหลียน)  ปะเหลียน  ปะเหลียน  ตรัง          400  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน๎อย) ต.นาพละ  นาพละ  นาโยง  ตรัง          300  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน๎อย) ต.นาหมื่นศรี  นาหมื่นศรี  นาโยง  ตรัง          500  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนคันคลอง RMC (นางน๎อย) ต.ละมอ  ละมอ  นาโยง  ตรัง          500  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนทางขึน้และสันเขือ่นโครงการอาํงฯ สถานี

บาํรุงพนัธุ๑สัตว๑ตรัง อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 วงัคีรี  หว๎ยยอด  ตรัง          250  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนทางเขา๎โครงการอาํงฯคลองทําง้ิว อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ทําง้ิว  หว๎ยยอด  ตรัง          380  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนภายในบริเวณหวังาน ชป .ตรัง  บา๎นควน  เมืองตรัง  ตรัง           50  ราย  ชป.

 G 12  ลาดยางถนนภายในบริเวณหวังานฝุายปฏบิติัการสูบน้ํา  บา๎นควน  เมืองตรัง  ตรัง           50  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ตราด           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ตราด          180  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ตราด           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ตราด           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานตราด

 หนองเสม็ด  เมือง  ตราด           51  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ตราด       4,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ตราด       9,400  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ตราด           65  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ตราด          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ตราด           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ตราด           37  ราย  ปศ.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดิน และอาคารประกอบ อาํงเกบ็น้ําวงั

ปลาหมอ จงัหวดัตราด

 เขาสมิง  เขาสมิง  ตราด             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินอาํงเกบ็น้ําคลองหลอด 2 จงัหวดั

ตราด

 ดํานชุมพล  บอํไรํ  ตราด             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปอูงกนัการกดัเซาะลาดตล่ิงสระเกบ็น้ํา

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบา๎นเขาฉลาด จงัหวดั

ตราด

 เทพนิมิต  เขาสมิง  ตราด             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเพิม่ประสิทธภิาพปอูงกนัการกดัเซาะท๎าย

ประตูระบายน้ําเขาสมิง จงัหวดัตราด

 เขาสมิง  เขาสมิง  ตราด             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเพิม่ประสิทธภิาพปอูงกนัการกดัเซาะท๎าย

อาคารควบคุมการระบายน้ํา อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแร๎ง 

จงัหวดัตราด

 ดํานชุมพล  บอํไรํ  ตราด             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบควบคุมการระบายน้ําของทํอผันน้ําหว๎ย

แร๎ง อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแร๎ง จงัหวดัตราด

 ดํานชุมพล  บอํไรํ  ตราด             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  หนองเสม็ด  เมือง  ตราด             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เขาสมิง  เขาสมิง  ตราด             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บอํพลอย  บอํไรํ  ตราด             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ทุํงนนทรี  เขาสมิง  ตราด             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนทดแทนน้ําทํวม อาํงเกบ็น้ําวงัปลาหมอ  เขาสมิง  เขาสมิง  ตราด           80  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญํ  หนองเสม็ด  เมือง  ตราด          100  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  เชียงทอง  วงัเจา๎  ตาก           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 เชียงทอง  วงัเจา๎  ตาก           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ตาก           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ตาก          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ตาก       1,000  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ตาก       1,000  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ตาก           90  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานตาก

 วงัหนิ  เมือง  ตาก           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ตาก       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ตาก      15,800  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ตาก          333  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ตาก          359  ราย  กสส.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 เชียงทอง  วงัเจา๎  ตาก  1 แหงํ  ราย  มม.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ตาก           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ตาก       2,463  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 พระธาตุ  แมํระมาด  ตาก             6  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เชียงทอง  วงัเจา๎  ตาก             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํกลอง  อุม๎ผา  ตาก             5  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



66

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํจะเรา  แมํระมาด  ตาก             1  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เชียงของ  วงัเจา๎  ตาก             8  แหงํ  สปก.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําคลองตาไหล กม .2+100 -

 กม.2+200

 แมํสลิด  บา๎นตาก  ตาก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงคลองตาไหล  แมํสลิด  บา๎นตาก  ตาก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําลงคลอง กม .2+650 (ฝ่ังขวา)

 ระบบผันน้ําคลองตาไหล

 แมํสลิด  บา๎นตาก  ตาก             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เกาะตะเภา  บา๎นตาก  ตาก             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 แมํกาษา  แมํสอด  ตาก             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนเขา๎หวังาน ถนนบนสันเขือ่นและถนน

ภายในบริเวณหวังานอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแมํท๎อ

 ปาุมะมํวง  เมือง  ตาก          500  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    นครนายก           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นครนายก          600  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นครนายก           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นครนายก           40  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนครนายก

 หนิต้ัง  เมือง  นครนายก           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาขนุดํานปราการชล

 หนิต้ัง  เมือง  นครนายก           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษานครนายก

 ทําช๎าง  เมือง  นครนายก           41  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นครนายก      10,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นครนายก           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นครนายก          185  ราย  ปศ.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  คลองตะเคียน  ปากพลี  นครนายก  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําองครักษ๑-เกาะกา กม.43+400 - 

กม.45+500 จงัหวดันครนายก

 ทําเรือ  ปากพลี  นครนายก             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



67

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 30 ฝ่ังซ๎าย กม.5+685 - กม.6+635

 จงัหวดันครนายก

 บางปลากด  องครักษ๑  นครนายก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 31 ฝ่ังซ๎าย กม.3+110 - กม.4+310

 จงัหวดันครนายก

 โพธแิทน  องครักษ๑  นครนายก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .อาร๑มโค และ

อาคารประกอบ จงัหวดันครนายก

 คลองใหญํ  องครักษ๑  นครนายก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ปตน .บางปลากด 

และอาคารประกอบ จงัหวดันครนายก

 บางปลากด  องครักษ๑  นครนายก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมไซฟอนคลองบางอพีน๎ จงัหวดันครนายก  ทรายมูล  องค๑รักษ๑  นครนายก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันกัน้น้ํา คลอง 32 ฝ่ังซ๎าย กม.4+300 - กม.

8+000

 โพธแิทน  องครักษ๑  นครนายก             1  แหงํ  ชป.

 G 12  คันคลองฝ่ังขวาคลองสํงน้ําสายซอย 1 ขวา - 2 ขวา  หนิต้ัง  เมือง  นครนายก           60  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันกัน้น้ําฝ่ังขวาแมํน้ํานครนายก  บางออ๎  บา๎นนา  นครนายก          135  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนท่ีทําการ ปตน .ทําช๎าง  ทําช๎าง  เมือง  นครนายก           65  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนลาดยางคันคลอง 31  บา๎นพริก  บา๎นนา  นครนายก           80  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลองฝ่ังขวาคลองสํงน้ําสายใหญํ  หนิต้ัง  เมือง  นครนายก          250  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    นครปฐม           40  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    นครปฐม           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นครปฐม          600  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นครปฐม          100  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นครปฐม           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนครปฐม

 ทัพหลวง  เมือง  นครปฐม           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาบางเลน

 สระพฒันา  กาํแพงแสน  นครปฐม           50  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาพระพมิล

 ลานตาดฟาู  นครชัยศรี  นครปฐม           47  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นครปฐม      26,400  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นครปฐม           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ไรํของ  สามพราน  นครปฐม           60  ราย  วก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หนองงูเหลือม  เมือง  นครปฐม           25  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  แหลมบวั  นครชัยศรี  นครปฐม           25  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นครปฐม          821  ราย  ปศ.

 G 07  ซํอมแซม เคร่ืองกวา๎นบานระบาย ปตร .พร๎อมเคร่ือง

ผลักดันน้ํา ลัคทําคา จงัหวดันครปฐม

 ทําขา๎ม  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม เคร่ืองสูบน้ําและระบบไฟฟาู สน .ปตร.ทําพดู

 จงัหวดันครปฐม

 ไรํขงิ  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.รางจกิ  จงัหวดันครปฐม  ดอนแฝก  นครชัยศรี  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเกยีร๑มอเตอร๑และระบบไฟฟาู ปตร .พกิลุ 

จงัหวดันครปฐม

 หอมเกล็ด  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเกยีร๑มอเตอร๑และระบบไฟฟาู สน .ปตร.ยาว 

จงัหวดันครปฐม

 ทรงคนอง  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเกยีร๑มอเตอร๑และอปุกรณ๑ควบคุมสถานีสูบน้ํา

มหาสวสัด์ิ 2

 ลานตากฟาู  นครชัยศรี  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองญีปุ่นุใต๎ ฝ่ังซ๎าย กม .0+200 จงัหวดั

นครปฐม

 บวัปากทํา  บางเลน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองบางไทรปาุ ฝ่ังซ๎าย กม .2+200 

จงัหวดันครปฐม

 ไทรงาม  บางเลน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายทําสาร -บางปลา กม.1+000 

ถงึ กม 1+500 จงัหวดันครปฐม

 บางปลา  บางเลน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายทําสาร -บางปลา กม.21+500

 จงัหวดันครปฐม

 วงัน้ําเขยีว  กาํแพงแสน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา สน .ปตร.ฉาง จงัหวดันครปฐม  ไรํขงิ  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา สน .ปตร.ไหหลําบน จงัหวดั

นครปฐม

 ทําขา๎ม  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา สน .ปตร.ออ๎มใหญ ํจงัหวดั

นครปฐม

 ออ๎มใหญํ  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ําและระบบไฟฟาู สน .ปตร.คลอง

นา จงัหวดันครปฐม

 ทําขา๎ม  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ําและระบบไฟฟาู สน .ปตร.ตัน

เจริญสุข จงัหวดันครปฐม

 ทําขา๎ม  สามพราน  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอริมคันแมํน้ําทําจนี กม .20+400 จงัหวดั

นครปฐม

 บางแกว๎ฟาู  นครชัยศรี  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอริมคันแมํน้ําทําจนี กม .20+500 จงัหวดั

นครปฐม

 บางแกว๎ฟาู  นครชัยศรี  นครปฐม             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  สระส่ีมุม  กาํแพงแสน  นครปฐม             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สระส่ีมุม  กาํแพงแสน  นครปฐม             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ดอนขอํย  กาํแพงแสน  นครปฐม             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หว๎ยขวาง  กาํแพงแสน  นครปฐม             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  กาํแพงแสน  กาํแพงแสน  นครปฐม             2  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สระส่ีมุม  กาํแพงแสน  นครปฐม             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  พระประโทน  เมืองนครปฐม  นครปฐม             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    นครพนม          500  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    นครพนม           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นครพนม       1,000  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นครพนม       2,100  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นครพนม          120  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนครพนม

 ในเมือง  เมือง  นครพนม           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาน้ําก่าํ

 หนองเทาใหญํ  ปลาปาก  นครพนม           53  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    นครพนม       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นครพนม      24,600  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    นครพนม          168  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    นครพนม          358  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นครพนม           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 บา๎นค๎อ  โพนสวรรค๑  นครพนม            -    ราย  พด.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หนองญาติ  เมือง  นครพนม           60  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นครพนม       1,642  ราย  ปศ.

 G 06  ซํอมแซมคอนกรีตดาดอาํงเกบ็น้ําหว๎ยบุงํหมากโมง  อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 วงัตามัว  เมืองนครพนม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมทํอระบายน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยอว๎น   อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 หาดแพง  ศรีสงคราม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 06  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําฝายบา๎นโพนดํู อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 หนองบอํ  นาแก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยวงัหวา๎ อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 มหาชัย  ปลาปาก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม Toe Drain ด๎านท๎ายทํานบและทางลําเลียง

ด๎านท๎ายทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยกา๎นเหลือง บ .จอมศรี 

 ม.2  ตําบลกา๎นเหลือง อาํเภอ นาแก  จงัหวดันครพนม

 กา๎น เหลือง  นาแก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองดักน้ําหว๎ยนาน๎อย กม .

4+000-5+000 เปน็ชํวงๆ ปตร.บา๎นหนองบงึ จงัหวดั

นครพนม

 ยอดชาด  วงัยาง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองดักน้ําหว๎ยนาน๎อย กม .

5+200-6+200 เปน็ชํวงๆ ปตร.บา๎นหนองบงึ จงัหวดั

นครพนม

 ยอดชาด  วงัยาง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองดักน้ําหว๎ยไรํ ปตร .บา๎นนาขาม 

จงัหวดันครพนม

 วงัยาง  วงัยาง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินด๎านท๎าย ปตร .น้ําอนู จงัหวดันครพนม  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินปดิลําน้ําเดิม ปตร .น้ําอนู จงัหวดั

นครพนม

 ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินรอบอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน จงัหวดั

นครพนม

 หนองฮี  ปลาปาก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินรอบอาํงเกบ็น้ําหว๎ยบุงํหมากโมง 

จงัหวดันครพนม

 วงัตามัว  เมือง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินและอาคารปลายคลองดักน้ําหว๎ยไรํ 

ปตร.บา๎นนาขาม

 หนองสังข๑  นาแก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมด๎านท๎าย ปตร .บา๎นตับเตํา จงัหวดันครพนม  หนองเทาใหญํ  ปลาปาก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมด๎านท๎าย ปตร .บา๎นนาบวั จงัหวดันครพนม  โคกหนิแฮํ  เรณูนคร  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมด๎านท๎ายทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยกกคูณ บ .

จาํปาทอง ม.8 ตําบลกา๎นเหลือง อาํเภอนาแก จงัหวดั

นครพนม

 กา๎น เหลือง  นาแก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมด๎านหน๎าทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยวงัมํวง บ .

นาผือ ม.3 ตําบลคําพี ้อาํเภอนาแก  จงัหวดันครพนม

 คําพี้  นาแก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน จงัหวดันครพนม  หนองฮี  ปลาปาก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยส๎มโฮง จงัหวดั  บา๎นผ้ึง  เมือง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.
 G 07  ซํอมแซมทํอลอดอาํงเกบ็น้ําหว๎ยบุงํหมากโมง จงัหวดั

นครพนม

 วงัตามัว  เมือง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยดงหมู จงัหวดั

นครพนม

 อุมํเหม๎า  ธาตุพนม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินอาํงเกบ็น้ําบุงํหมากโมง จงัหวดั

นครพนม

 วงัตามัว  เมือง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยดงน๎อย จงัหวดั

นครพนม

 วงัตามัว  เมือง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมประตูระบายน้ําธรณิศนฤมิต จงัหวดันครพนม  น้ําก่าํ  ธาตุพนม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําก่าํพร๎อมอาคาร

ประกอบ ปตร.บา๎นนาคํู จงัหวดันครพนม

 นาแก  นาแก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําบงั ปตร .บา๎นตับเตํา 

จงัหวดันครพนม

 หนองเทาใหญํ  ปลาปาก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําบงั ปตร .บา๎นนาบวั 

จงัหวดันครพนม

 พระซอง  นาแก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังซ๎ายลําน้ําก่าํ NO.2พร๎อม

อาคารประกอบ ปตร.บา๎นหนองบงึจงัหวดัสกลนคร

 ยอดชาด  วงัยาง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังซ๎ายลําน้ําก่าํพร๎อมอาคาร

ประกอบ ปตร.บา๎นนาขาม จงัหวดันครพนม

 วงัยาง  วงัยาง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังซ๎ายลําน้ําบงั ปตร .บา๎นนาบวั 

จงัหวดันครพนม

 โคกหนิแฮํ  เรณูนคร  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมรางระบายน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน จงัหวดั

นครพนม

 หนองฮี  ปลาปาก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง ปตร.น้ําอนู จงัหวดันครพนม  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงด๎านท๎าย ทรบ .อาํงเกบ็น้ําหว๎ยอว๎น 

จงัหวดันครพนม

 หาดแพง  ศรีสงคราม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงทํานบด๎านท๎าย อาํงเกบ็น้ําหว๎ยอว๎น 

จงัหวดันครพนม

 หาดแพง  ศรีสงคราม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงบริเวณฝายน้ําล๎นหนองดาด บา๎นแค 

จงัหวดันครพนม

 สามผง  ศรีสงคราม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงอาํงเกบ็น้ําหว๎ยคําไฮ จงัหวดันครพนม  นาเด่ือ  ศรีสงคราม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอลอดถนนพนังกัน้น้ําฝ่ังซ๎าย ปตร .

บา๎นนาบวั

 โคกหนิแฮํ  เรณูนคร  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารประกอบคลองดักน้ําหว๎ยไรํ ปตร .บา๎น

นาขาม จงัหวดันครพนม

 วงัยาง  วงัยาง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารประกอบพนังกัน้น้ําฝ่ังซ๎าย ปตร .บา๎น

นาขาม จงัหวดันครพนม

 วงัยาง  วงัยาง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น ปตร .บา๎นตับเตํา จงัหวดั

นครพนม

 หนองเทาใหญํ  ปลาปาก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําพนังกัน้น้ําฝ่ังซ๎าย ปตร .บา๎นนาบวั  โคกหนิแฮํ  เรณูนคร  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ปรับปรุงคลองสํงน้ําสาย 1R-RMC สถานีสูบน้ําท่ี 2 ฝ่ัง

ซ๎าย ปตร.หว๎ยแคน

 พระกลางทุํง  ธาตุพนม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงทํอลอดถนนทางเขา๎หวังาน ปตร .บา๎นนาคํู  นาคํู  นาแก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงพนังกัน้น้ําฝ่ังซ๎ายพร๎อมอาคารประกอบ ปตร .

บา๎นตับเตํา

 หนองเทาใหญํ  ปลาปาก  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายน้ําล๎นหว๎ยคําไหล ( ตอนบน )  โพนแพง  ธาตุพนม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายน้ําล๎นหว๎ยน้ําปี  นาทม  นาทม  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายน้ําล๎นหว๎ยไรํ  นางาม  เรณูนคร  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายน้ําล๎นหว๎ยาง  วงัยาง  วงัยาง  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําแกม๎ลิงหว๎ยบอํ  โนนตาล  ทําอเุทน  นครพนม             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังาน ปตร .บา๎นนาขาม  วงัยาง  วงัยาง  นครพนม       3,000  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังาน ปตร .บา๎นนาคํู  นาคํู  นาแก  นครพนม       4,000  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหวังานโครงการฯ ปตร .

ธรณิศนฤมิต

 น้ําก่าํ  ธาตุพนม  นครพนม          100  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยกะเบา  อุมํเหม๎า  ธาตุพนม  นครพนม          100  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน  หนองฮี  ปลาปาก  นครพนม          150  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยบุงํหมากโมง  วงัตามัว  เมือง  นครพนม           55  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยส๎มโฮง  บา๎นผ้ึง  เมือง  นครพนม          120  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยาง LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยหนิชะแนน  มหาชัย  ปลาปาก  นครพนม          110  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยาง RMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน  หนองฮี  ปลาปาก  นครพนม          120  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยาง RMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยบุงํหมากโมง  วงัตามัว  เมือง  นครพนม           70  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยาง RMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยส๎มโฮง  บา๎นผ้ึง  เมือง  นครพนม           52  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยางทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยกกคูณ  กา๎นเหลือง  นาแก  นครพนม          200  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนราดยางทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยผักดอก  คําพี้  นาแก  นครพนม          150  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    นครราชสีมา           50  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 ปากชํอง  ปากชํอง  นครราชสีมา          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 จอหอ  เมือง  นครราชสีมา          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  ในเมือง  เมืองนครราชสีมา  นครราชสีมา           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 ในเมือง  เมืองนครราชสีมา  นครราชสีมา           60  ราย  มม.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    นครราชสีมา          100  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    นครราชสีมา          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นครราชสีมา       2,100  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นครราชสีมา       2,900  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นครราชสีมา          320  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนครราชสีมา

 ในเมือง  เมือง  นครราชสีมา           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาทํุงสัมฤทธิ์

 ในเมือง  พมิาย  นครราชสีมา           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษามูลกลาง

 บา๎นบวั  เมือง  นครราชสีมา           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษามูลบน-ลําแชะ

 จระเขห๎นิ  ครบรีุ  นครราชสีมา           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาลําตะคอง

 ในเมือง  เมือง  นครราชสีมา           66  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาลําปลายมาศ

 บา๎นราษฎร๑  เสิงสาง  นครราชสีมา           48  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาลําพระเพลิง

 ตะขบ  ปกัธงชัย  นครราชสีมา           42  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    นครราชสีมา       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นครราชสีมา      72,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    นครราชสีมา          186  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    นครราชสีมา          358  ราย  กสส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน)

                 -                        -    นครราชสีมา             2  ราย  กสส.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 จระเขห๎นิ  ครบรีุ  นครราชสีมา           60  ราย  สปก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นครราชสีมา          150  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นครราชสีมา       4,926  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    นครราชสีมา             2  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  ทําอาํง  โชคชัย  นครราชสีมา  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แชะ  ครบรีุ  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองบวัตะเกยีด  ครบรีุ  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 พระพทุธ  เฉลิมพระเกยีรติ  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ประสุข  ชุมพวง  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองหลัก  ชุมพวง  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองบวัตะเกยีด  ดํานขนุทด  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โนนไทย  โนนไทย  นครราชสีมา             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หลุมขา๎ว  โนนสูง  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยยาง  บวัใหญํ  นครราชสีมา             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 มะเกลือเกาํ  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 มะเกลือใหมํ  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สูงเนิน  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ง้ิว  หว๎ยแถลง  นครราชสีมา             2  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ปากชํอง  ปากชํอง  นครราชสีมา             5  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัน้ําเขยีว  วงัน้ําเขยีว  นครราชสีมา           20  แหงํ  สปก.

 G 05  กอํสร๎างถงัเกบ็น้ํา ค.ส.ล. ในชุมชน  ครบรีุ  ครบรีุ  นครราชสีมา             1  แหงํ  สปก.

 G 05  กอํสร๎างถงัเกบ็น้ํา ค.ส.ล. ในชุมชน  ปากชํอง  ปากชํอง  นครราชสีมา             2  แหงํ  สปก.

 G 07  แกม๎ลิงคลองทะลุ พร๎อมอาคารประกอบ  เมืองปราสาท  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงดอนยาวน๎อย  วงัหนิ  โนนแดง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงบา๎นเขือ่น พร๎อมอาคารประกอบ  หนองบวัละคร  ดํานขนุทด  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  แกม๎ลิงบา๎นซาก  สําพะเนียง  โนนแดง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงบา๎นดอนท๎าว พร๎อมอาคารประกอบ  เมืองปราสาท  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงบา๎นพดุซา พร๎อมอาคารประกอบ  หนองบวัละคร  ดํานขนุทด  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงบา๎นโพธิต์าสี พร๎อมอาคารประกอบ  บลัลังก๑  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงบงึปราสาท พร๎อมอาคารประกอบ  เมืองปราสาท  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงบงึระเริง พร๎อมอาคารประกอบ  ใหมํ  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงระบบพวงหนองกระสัง พร๎อมอาคารประกอบ  ดํานจาก  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงวงัหมาล้ี พร๎อมอาคารประกอบ  มะเกลือใหมํ  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงสระเพลง พร๎อมอาคารประกอบ  สูงเนิน  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองกา๎นเหลือง  พร๎อมอาคารประกอบ  บา๎นยาง  ลําทะเมนชัย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองกดุปลาหมอ พร๎อมอาคารประกอบ  ดอนมัน  ประทาย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองขนุน  วงัหนิ  โนนแดง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองควายตาย  วงัหนิ  โนนแดง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองจนัสอน พร๎อมอาคารประกอบ  โนนเพด็  ประทาย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกลําหว๎ยลําทะเมนชัย  ชํองแมว  ลําทะเมนชัย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองสํงน้ํา RMC พร๎อมอาคารประกอบ อาํง

หว๎ยซับประดํู (กม.5+00-กม22+00)

 มะเกลือใหมํ  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ํามูลบา๎นศาลา-อาํงฯลําประโดก 

พร๎อมอาคารประกอบ

 ดงใหญํ  พมิาย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํ-หนิเรียงท๎าย ปตร.โคกแฝก จงัหวดั

นครราชสีมา

 ขามทะเลสอ  ขามทะเลสอ  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารแบงํน้ําบา๎นสระพงั  จงัหวดั

นครราชสีมา

 บา๎นเกาํ  ดํานขนุทด  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมฝายยางนางโท 

จงัหวดันครราชสีมา

 เมืองยาง  เมืองยาง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.ทําหนิแรํ พร๎อมอาคารประกอบ  สําโรง  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.บา๎นคลองกอก พร๎อมอาคารประกอบ  กาํปงั  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.บา๎นคูเมือง พร๎อมอาคารประกอบ  บลัลังก๑  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.บา๎นจาน (2) พร๎อมอาคารประกอบ  กาํปงั  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.บา๎นเพราม พร๎อมอาคารประกอบ  หลุมขา๎ว  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.บา๎นหนองกะสัง พร๎อมอาคารประกอบ  ดํานจาก  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.ปากคลองเปลือย พร๎อมอาคารประกอบ  จนัอดั  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.ฝายกดุโพธิ ์พร๎อมอาคารประกอบ  กาํปงั  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปตร.หนองเรือ พร๎อมระบบคลองชักน้ํา  ละหานปลาค๎าว  เมืองยาง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาคารบงัคับน้ําลําเหมืองหวา๎  โค๎งยาง  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  เพิม่ประสิทธภิาพสํงน้ําและระบายน้ําลําตะคอง (ท๎าย

เขือ่น-ปตร.มะเกลือใหมํ)

 มิตรภาพ  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําบา๎นซาด  ชีวาน  พมิาย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ระบบระบายน้ําพร๎อมอาคารประกอบ ในเขตตําบล

ค๎างพลู

 ค๎างพลู  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําพร๎อมอาคารประกอบ ในเขตตําบล

โนนสูง

 โนนสูง  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําพร๎อมอาคารประกอบ ในเขตตําบล

เมืองปราสาท

 เมืองปราสาท  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําพร๎อมอาคารประกอบ ในเขตตําบล

สําโรง

 สําโรง  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําพร๎อมอาคารประกอบ ในเขตตําบล

หลุมขา๎ว

 หลุมขา๎ว  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําบา๎นสําโรง  เมืองโดน  ประทาย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําหนองเรือ 1  ตลาดไทร  ประทาย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารระบายน้ําบา๎นหนองออ๎  พร๎อมอาคารประกอบ  บา๎นยาง  ทะเมนชัย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารระบายน้ําบา๎นใหมํทะเมนชัย  พร๎อมอาคาร

ประกอบ

 ไพล  ทะเมนชัย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารระบายน้ําปอแดง  พร๎อมอาคารประกอบ  ชํองแมว  ทะเมนชัย  นครราชสีมา             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 มะขามสะแกแสง  มะขามสะแกแสง  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บา๎นใหมํ  บา๎นใหมํ  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ชุมพวง  ชุมพวง  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ดํานขนุทด  ดํานขนุทด  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สํานักตะคร๎อ  เทพารักษ๑  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โนนไทย  โนนไทย  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ใหมํ  โนนสูง  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ตะขบ  ปกัธงชัย  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทัพร้ัง  พระทองคํา  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โชคชัย  โชคชัย  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สีค้ิว  สีค้ิว  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สูงเนิน  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ในเมือง  เมือง  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สีค้ิว  สีค้ิว  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  มะเกลือใหมํ  สูงเนิน  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในเมือง  ปกัธงชัย  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ดํานขนุทด  ดํานขนุทด  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เทพารักษ๑  เทพารักษ๑  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  แหลมทอง  หนองบญุมาก  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บา๎นใหมํ  ครบรีุ  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ขามสะแกแสง  ขามสะแกแสง  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ปากชํอง  ปากชํอง  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในเมือง  พมิาย  นครราชสีมา             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมคันคลอง RMC 1R-RMC ปตร.โพธิเ์ต้ีย  ปรุใหญํ  เมือง  นครราชสีมา           15  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนน 1R-LMC ปตร.โพธิเ์ต้ีย  หนองกระทุํม  เมือง  นครราชสีมา           20  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังาน ปตร .ขอํยงาม  หวัทะเล  เมือง  นครราชสีมา             5  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังาน ปตร .โคกแฝก  ขามทะเลสอ  ขามทะเลสอ  นครราชสีมา           20  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังาน ปตร .นาตม  หนองกระทุํม  เมือง  นครราชสีมา           10  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังาน ปตร .บา๎นทํุง  ปรุใหญํ  เมือง  นครราชสีมา           10  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังานท่ีทําการสํงน้ําท่ี 3 (ปตร.โพธิ์

เต้ีย)

 บา๎นใหมํ  เมือง  นครราชสีมา           20  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังานอาคารแบงํน้ําละลมหม๎อ  ขามทะเลสอ  ขามทะเลสอ  นครราชสีมา           30  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนหวังานเขือ่นลําตะคอง  คลองไผํ  สีค้ิว  นครราชสีมา           50  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงซํอมแซมถนนเขา๎หวังาน ปตร .ละลมหม๎อ  โคกกรวด  เมือง  นครราชสีมา           20  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงซํอมแซมถนนบนคันคลองRMC ปตร.มะขาม

เฒํา

 บา๎นใหมํ  เมือง  นครราชสีมา           30  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงซํอมแซมถนนบนคันคลองโคกแฝก  ขามทะเลสอ  ขามทะเลสอ  นครราชสีมา          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงและซํอมแซมถนนบนคันคลอง LMC ปตร.กดุ

หนิ กม.10+000 ถงึ กม.15+000

 โคราช  สูงเนิน  นครราชสีมา           80  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงและซํอมแซมถนนบนคันคลอง LMC ปตร.

มะเกลือใหมํ กม.0+000ถงึ กม.4+000

 มะเกลือใหมํ  สูงเนิน  นครราชสีมา           40  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    นครศรีธรรมราช           30  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    นครศรีธรรมราช           30  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    นครศรีธรรมราช           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    นครศรีธรรมราช          270  ราย  กสก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นครศรีธรรมราช       2,700  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นครศรีธรรมราช          600  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นครศรีธรรมราช          230  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนครศรีธรรมราช

 โพธเืสด็จ  เมือง  นครศรีธรรมราช           44  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษานครศรีธรรมราช

 โพธิเ์สด็จ  เมือง  นครศรีธรรมราช           49  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาปากพนังบน

 ปากพนังฝ่ัง

ตะวนัตก

 ปากพนัง  นครศรีธรรมราช           44  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาปากพนังลําง

 หลํูอง  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช           49  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    นครศรีธรรมราช      12,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นครศรีธรรมราช      42,400  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    นครศรีธรรมราช            -    ราย  ตส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นครศรีธรรมราช           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บา๎นเนิน,เขา

พระบาท

 เชียรใหญํ  นครศรีธรรมราช           60  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ทําดี  ลานสกา  นครศรีธรรมราช           60  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ทางพนู  เฉลิมพระเกยีรติ  นครศรีธรรมราช           15  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ควนหนองควา๎  จฬุาภรณ๑  นครศรีธรรมราช           15  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ส่ีขดี  สิชล  นครศรีธรรมราช           15  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ขนอม  ขนอม  นครศรีธรรมราช           15  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นครศรีธรรมราช       3,284  ราย  ปศ.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  คลองน๎อย  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  แหลม  หวัไทร  นครศรีธรรมราช  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขาน๎อย  สิชล  นครศรีธรรมราช             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทุํงใส  สิชล  นครศรีธรรมราช             3  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 06  ซํอมแซมผิวทางหนิคลุกและเสาหลักคอนกรีตหวังาน

ฝายคลองเก   อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 นบพตํิา  นบพตํิา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบทํอสํงน้ําบา๎นควนมีชัย อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

น้ําใสอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 วงัอาํง  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบทํอสํงน้ําสายแยกซ๎าย อาคารอดัน้ํา

หว๎ยนบเทวดาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ทุํงสง  นาบอน  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .บางอดุม ม.6 

ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 1 

 แหงํ

 ขนาบนาก  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย บา๎นเนินธมัมัง ม .5 

ต.แมํเจา๎อยูหํวั อ.เชียรใหญ ํจ.นครศรีธรรมราช จาํนวน

 1  แหงํ

 แมํเจา๎อยูหํวั  เชียรใหญํ  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายอาคารบงับงัคับน้ํา

ในคลองฉกุเฉนิ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช

 บางพระ  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมยางกนัซึม ปตร .ทําจนัทร๑  ท๎องเนียน  ขนอม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงบา๎นสองแพรก  กแุหระ  ทุํงใหญํ  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  ท๎องเนียน  ขนอม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหาดเขอื  ถ้าํพรรณรา  ถ้าํพรรณรา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนหน๎าและท๎ายฝาย ฝายคลองนบพตํิาอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 กรุงชิง  นบพตํิา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนหน๎าและท๎ายฝาย ฝายคลองปากลงอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 กรุงชิง  นบพตํิา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนหน๎าและท๎ายฝาย ฝายคลองเสียนอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 กรุงชิง  นบพตํิา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนหน๎าและท๎ายฝาย และซํอมแซมระบบ

สํงน้ํา ฝายคลองแซอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 กรุงชิง  นบพตํิา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนหน๎าและท๎ายฝาย และระบบสํงน้ํา ฝาย

คลองเปยีนอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 กรุงชิง  นบพตํิา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  คลองระบายน้ําหวัตรุดพร๎อมอาคารประกอบ  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ปากคลอง 1R-LMC ฝายคลองคูถนน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช

 ทําขึน้  ทํศาลา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคอนกรีตดาดคลองสํงน้ํา 1R-RMC กม.

2+000-5+000 ซํอมเปน็ชํวงๆ ฝายคลองวงัหบี 2 (วงั

ฉอ๎นาง) อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 นาหลวงเสน  ทุํงสง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําหน๎าฝาย ฝายคลองอา๎ยเขยีว กม . 

0+030 - 0+080 ท้ังสองฝ้ัง ซ๎าย-ขวา

 อนิคีรี  พรหมคีรี  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ปตร . คลองนครน๎อย  ปากนคร  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําสาย 1  คลองระบายน้ําชะ

อวด-แพรกเมืองฝ่ังขวา กม.5+000-14+000  เปน็ชํวง ๆ

 ทรายขาว  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําสาย 2 คลองระบายน้ําชะ

อวด-แพรกเมืองฝ่ังขวา กม.0+500 ถงึ กม.3+000

 เขาพงัไกร  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําสาย 2-2R-MD1  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําสาย 2-3R-MD1  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําสาย 3-3R-MD1  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําสาย 4-2R-MD1  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําสาย 6-2R-MD1  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําสาย 7-MD1  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองชักน้ําหนองโพรง ฝ่ังขวา  กม .

0+200-4+400  เปน็ชํวงๆ

 แหลม  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบาย MD2 กม.2+500 ฝ่ังซ๎าย ไม๎

เสียบขยาย

 นางหลง  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบาย MD3 กม.2+200 ฝ่ังขวา ไม๎

เสียบขยาย

 ขอนหาด  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ํา MD3 กม.5+500 ฝ่ังซ๎าย 

ไม๎เสียบขยาย

 ขอนหาด  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําMD. 3 กม.6+500 ฝ่ังซ๎าย

 ไม๎เสียบขยาย

 ขอนหาด  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําMD3 กม.2+000 ฝ่ังขวา 

ไม๎เสียบขยาย

 ขอนหาด  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําชะอวด -แพรกเมือง ฝ่ัง

ขวาและคอสะพาน  กม .1+170 - สะพาน กม 1+250

 หวัไทร  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําชะอวด -แพรกเมือง ฝ่ังซ๎าย

 กม.13+055 - กม.17+451

 ทรายขาว-เขา

พระบาท

 หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองและขดุลอกคลองระบายน้ําหว๎ยยาง 

โครงการบา๎นหว๎ยตรีด

 เขาพระ  พปินู  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองสระเกบ็น้ําหวัปาุขลู อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ร.9 โครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษาปาก

พนังลําง

 ปาุระกาํ  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินคลองสํงน้ํา LMC กม. 0+000 - 

1+000  ฝายคลองทําโลน อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 นาหลวงเสน  ทุํงสง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินท๎ายSpill way อาํงเกบ็น้ําคลองดิน

แดง อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 เขาพระ  พปินู  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันดินปอูงกนัน้ําทํวมพร๎อมอาคารประกอบ 

โครงการสํงและบาํรุงรักษานครศรีธรรมราช

 โพธิเ์สด็จ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินและหนิเรียงท๎ายRiver outlet อาํง

เกบ็น้ําคลองกะทูน อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 กะทูน  พปินู  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินและหนิเรียงปลายคลองระบายน้ําหว๎ย

หมาก โครงการบา๎นหว๎ยตรีด

 เขาพระ  พปินู  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคูระบายน้ําและหนิเรียงท๎ายอาคาร V-notch

 weir อาํงเกบ็น้ําคลองกะทูนอนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 กะทูน  พปินู  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ . บางตํุม-บาง

หลวง

 บางจาก  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .บางจนัทําลี  บางจาก  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .บางลําเจยีก  บางจาก  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .บางสะพาน  บางจาก  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .บา๎นปกึ  บางจาก  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .ปากคลอง 

1L-LMC ฝายคลองเสาธง

 ขนุทะเล  ลานสกา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .ปากคลองฝ่ัง

ขวาฝายคลองอา๎ยเขยีว

 อนิคีรี  พรหมคีรี  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ทรบ .ปากคลองฝ่ัง

ซ๎ายฝายคลองอา๎ยเขยีว

 อนิคีรี  พรหมคีรี  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย ฝายตาโป  สีขดี  สิชล  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา สํานักงานชลประทานท่ี 15  นาสาร  พระพรหม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงปอูงกนัการกดัเซาะท๎ายฝายคลองทําดี  กาํแพงเซา  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนน กม .1+500 คลองระบายน้ําสาย

 1ซ๎าย - 1ขวา - ทําไรํ ฝายคลองทําทน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 เทพราช  สิชล  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนน กม .2+470 คลองระบายน้ําสาย

 3ขวา - ทําเช่ียว ฝายคลองทําทน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 ฉลอง  สิชล  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนนคลองเขต ม .3 ต.บางตะพง อ.

ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 1  แหงํ

 บางตะพง  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนนบา๎นโคกมะพร๎าว ม .2   ต.บาง

ตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน 1  แหงํ

 บางตะพง  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอสํงน้ําสายใหญ ํกม .3+700 ฝายคลองเสลา

อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ละอาย  ฉวาง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานระบายน้ํา ทํุงนาเมืองชัย  ทํายาง  ทุํงใหญํ  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมประตูระบายน้ํา High Pressure Slide Gate

 อาคาร River Outlet อาํงเกบ็น้ําคลองดินแดง

 เขาพระ  พปินู  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมประตูระบายน้ําคลองเหลียกตาลี  ควนหนองควา๎  จฬุาภรณ๑  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมผนังกัน้น้ํา ม.13 คลองวงัววั ช๎างซ๎าย ซอย 9 

แยกซ๎าย

 ช๎างซ๎าย  พระพรหม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมผนังกัน้น้ํา ม.13 คลองวงัววั ซอยโรงเรียน

เฉลิมราช

 ช๎างซ๎าย  พระพรหม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมผนังกัน้น้ํา ม.2 คลองวงัววั ช๎างซ๎าย ซอย 9 

แยกขวา จดุท่ี 2

 ช๎างซ๎าย  พระพรหม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมผนังกัน้น้ํา ม.2 คลองวงัววั ช๎างซ๎ายซอย9 

แยกขวา จดุท่ี 1

 ช๎างซ๎าย  พระพรหม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมผนังกัน้น้ํา ม.2 คลองวงัววั ช๎างซ๎ายซอย9 

แยกขวา จดุท่ี3

 ช๎างซ๎าย  พระพรหม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองเขาวงั อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช

 หนิตก  รํอนพบิลูย๑  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองนบพตํิาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 และระบบทํอสํงน้ํา

 กรุงชิง  นบพตํิา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมยางกนัซึม ฝายทําทน  เทพราช  สิชล  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมรอกยกบาน ฝายคลองสังข๑  ทํายาง  ทุํงใหญํ  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบทํอสํงน้ําฝายไสเตาออ๎ยอนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จงัหวดันครศรีธรรมราช

 บางขนั  บางขนั  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ํา ฝายคลองปากลงอนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 กรุงชิง  นบพตํิา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํ คอนกรีต ขดุลอกตะกอนดิน สถานี

สูบน้ําพรุคงอนิทร๑

 ควนชะลิก  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํ หน๎าและท๎าย ฝายคลองคูถนน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช

 ไทรบรีุ  ทํศาลา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํ-หนิเรียง ฝายคลองวงัเคียนพร๎อม

อาคารประกอบ

 เขาพระทอง  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํ-หนิเรียง ฝายคลองหว๎ยกรวดพร๎อม

อาคารประกอบ

 ขอนหาด  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิท้ิงเขือ่นปอูงกนัตล่ิง   คลองระบายน้ําชะ

อวด-แพรกเมือง ฝ่ังขวา กม.1+100 - กม.2+200

 หน๎าสตน  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิท้ิงท๎ายฝายพร๎อมขดุลอกตะกอนดินหน๎า

ฝายบา๎นควนมีชัย

 วงัอาํง  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง คลองระบายน้ําชะอวด -แพรกเมือง 

ฝ่ังขวา กม.1+000

 หวัไทร  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง คลองระบายน้ําชะอวด -แพรกเมือง 

ฝ่ังซ๎าย กม.1+000

 หน๎าสตน  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง ทรบ.ปากคลองระบายน้ํา D3  ทําประจะ  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงด๎านท๎ายฝายคลองไม๎เสียบ  เกาะขนัธ๑  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงฝายคลองทําโลน อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 นาหลวงเสน  ทุํงสง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงยาแนวบริเวณฝายคลองทําดี  กาํแพงเซา  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงยาแนวและหนิเรียงด๎านหน๎าและท๎าย

 โครงการ ปตร.ทําจนัทร๑

 ท๎องเนียน  ขนอม  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงหน๎าฝาย ฝายหว๎ยปากเจาอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ตล่ิงชัน  ทําศาลา  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคาร V-Notch wier และหนิเรียง-หนิกอํ 

อาํงเกบ็น้ําหว๎ยน้ําใส อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 วงัอาํง  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารจาํยน้ําทํอสํงน้ําสายใหญ ํกม .2+700 

อาํงเกบ็น้ําคลองกะทูนอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ควนกลาง  พปินู  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอลอดแนวทํอสํงน้ําบา๎นควนมีชัย อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 วงัอาํง  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารน้ําตก คลอง 1L-LMC กม.3+000 

ฝายคลองเสาธง

 กาํแพงเซา  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําแกม๎ลิงบา๎นควนฝูาย  ควนเกย  รํอนพบิลูย๑  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารและระบบสํงน้ําฝายคลองขดุด๎วนอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 สวนขนั  ช๎างกลาง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ประตูระบายน้ําคลองนบใหญํ  อนิคีรี  พรหมคีรี  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ประตูระบายน้ําคลองหวัตรุด กม . 0+215  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ประตูระบายน้ําคลองหวัตรุด กม . 9+200  ทําเรือ  เมือง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงระบบระบายน้ําในพืน้ท่ีเกษตรแปลงใหญ ํ (ส๎ม

โอทับทิมสยาม) 

ต.คลองน๎อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โครงการ

สํงน้ําและบาํรุงรักษาปากพนังลําง

 คลองน๎อย  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาํงเกบ็น้ําหว๎ยน้ําใส อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 วงัอาํง  ชะอวด  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําพร๎อมอาคารประกอบคลองอมิอญ  ทรายขาว  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําพร๎อมอาคารประกอบบา๎นเกาะสุด  ทรายขาว  หวัไทร  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  ทําพยา  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  กป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  บางขนั  บางขนั  นครศรีธรรมราช             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนบนคันคลองสํงน้ําสาย 3R-LMC ฝ่ังซ๎าย 

กม.0+000-3+200 ฝายคลองทําดี

 ไชยมนตรี  เมือง  นครศรีธรรมราช          120  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบริเวณหวังานฝายคลองเสาธง  ขนุทะเล  ลานสกา  นครศรีธรรมราช           50  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนคันคลอง ปตร .หน๎าโกฏ ิ(ฝ่ังซ๎าย)  ขนาบนาก  ปากพนัง  นครศรีธรรมราช          200  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนคันคลองสํงน้ําพืน้ท่ี MC1  ท๎องลําเจยีก/

เชียรเขา

 เชียรใหญํ/เฉลิม

พระเกยีรติ

 นครศรีธรรมราช          500  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 12  ปรับปรุงถนนคันคลองสํงน้ําพืน้ท่ี MC2  เชียรเขา/

ดอนตรอ

 เฉลิมพระเกยีรติ  นครศรีธรรมราช          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสาย 1R-LMC กม.

1+900-3+500 ฝายคลองเสาธง

 ขนุทะเล  ลานสกา  นครศรีธรรมราช           70  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสาย 1R-LMC กม.

3+500-6+000 ฝายคลองเสาธง

 ท๎ายสําเภา  พระพรหม  นครศรีธรรมราช           85  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 นครสวรรค๑ตก  เมือง  นครสวรรค๑          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    นครสวรรค๑           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นครสวรรค๑          700  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นครสวรรค๑          700  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นครสวรรค๑          150  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนครสวรรค๑

 นครสวรรค๑ตก  เมือง  นครสวรรค๑           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาชํองแค

 พรหมนิมิต  ตาคลี  นครสวรรค๑           42  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นครสวรรค๑      32,400  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    นครสวรรค๑          213  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    นครสวรรค๑          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นครสวรรค๑           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หวัหวาย  ตาคลี  นครสวรรค๑           50  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  วงัน้ําลัด  ไพศาลี  นครสวรรค๑           50  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นครสวรรค๑          903  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    นครสวรรค๑             4  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  ทําไม๎  ชุมแสง  นครสวรรค๑  200/2 ราย/กลํุม  กข.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  สุขสําราญ  ตากฟาู  นครสวรรค๑           20  ราย  วก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



85

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัซําน  แมํวงก๑  นครสวรรค๑             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองบวั  หนองบวั  นครสวรรค๑             7  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํเปนิ  แมํเปนิ  นครสวรรค๑             8  แหงํ  สปก.

 G 07   ซํอมแซมคลองระบายน้ํา 1ซ๎าย 4 ซ๎ายชัยนาท-ปาุสัก 

2 กม.6+500ถงึ กม.7+540(ฝ่ังซ๎าย)

 ตาคลี  ตาคลี  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมคลองระบายน้ํา 3ซ๎าย ชัยนาท-ปาุสัก 2 กม.

1+000ถงึ กม.1+700(ฝ่ังขวา)

 หนองหม๎อ  ตาคลี  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมคลองระบายน้ํา 4ซ๎าย ชัยนาท-ปาุสัก 2 กม.

9+050ถงึ กม.9+770(ฝ่ังซ๎าย)

 หนองหม๎อ  ตาคลี  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงบงึหลํม  ลาดยาว  ลาดยาว  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบาย 1 วงัรํมเกล๎า จงัหวดั

นครสวรรค๑

 เนินกวา๎ว  โกรกพระ  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคลองระบายสายใหญเํขาแกว๎ กม .

11+500 จงัหวดันครสวรรค๑

 เนินมะกอก  พยหุะคีรี  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ปาุสัก ฝ่ังซ๎าย ต้ังแตํ กม .

46+000 ถงึ กม.58+000

 พรหมนิมิต  ตาคลี  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองระบายใหญชัํยนาท -ปาุสัก3 (ฝ่ังซ๎าย)

 กม.4+000 ถงึ กม.11+000 พร๎อมอาคารประกอบ

 สร๎อยทอง  ตาคลี  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําคลองมํวง ก .ม.1+000 ถงึ ก.ม.9+000

 พร๎อมขดุลอกคลองท๎ายน้ําบงึหลํม

 ลาดยาว  ลาดยาว  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําคลองแหง๎-คลองขม-คลองหว๎ยใหญํ-

คลองมํวง และอาคารบงัคับน้ําคลองบา๎นตะเคียนงาม -

คลองชมพู

 ลาดยาว  ลาดยาว  นครสวรรค๑             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ศาลเจา๎ไกตํํอ  ลาดยาว  นครสวรรค๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ศาลเจา๎ไกตํํอ  ลาดยาว  นครสวรรค๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  วงับอํ  หนองบวั  นครสวรรค๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ทําง้ิว  บรรพตพสัิย  นครสวรรค๑             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    นนทบรีุ           40  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นนทบรีุ          120  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นนทบรีุ           50  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นนทบรีุ           60  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนนทบรีุ

 บางตลาด  ปากเกร็ด  นนทบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาพระยาบรรลือ

 บางรักพฒันา  บางบวัทอง  นนทบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นนทบรีุ      13,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นนทบรีุ           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นนทบรีุ           41  ราย  ปศ.

 G 07   ซํอมแซม ปตร.บางไทร จงัหวดันนทบรีุ  บางแมํนาง  บางใหญํ  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมคันคลองพระพมิล ฝ่ังทิศใต๎ กม .20+850 - 

21+170  จงัหวดันนทบรีุ

 ไทรน๎อย  ไทรน๎อย  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  จดัทําทํุนปอูงกนัวชัพชืในเขตโครงการฯ จงัหวดันนทบรีุ  บางรักพฒันา  บางบวัทอง  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมคันคลองลัดศรีนวล  กม .0+780-1+180  ขนุศรี  ไทรน๎อย  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมเคร่ืองสูบน้ําและอปุกรณ๑ประกอบ 257 เคร่ือง  บางตลาด  ปากเกร็ด  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.นายประสิทธิ ์จงัหวดันนทบรีุ  ละหาร  บางบวัทอง  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.นายสงํา จงัหวดันนทบรีุ  ละหาร  บางบวัทอง  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ผ๎ูใหญหํอม จงัหวดันนทบรีุ  ลําโพ  บางบวัทอง  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.ปลายคลองขดุใหมํ จงัหวดันนทบรีุ  บางบวัทอง  บางบวัทอง  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเขือ่นปอูงกนัตล่ิงคอนกรีตนคลองพระพมิล 

ฝ่ังทิศใต๎ กม.24+000 - 24+050 จงัหวดันนทบรีุ

 พมิลราช  บางบวัทอง  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา จาํนวน 7 แหงํ จงัหวดันนทบรีุ  บางน๎อย  ปากเกร็ด  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดลัดศรีนวล  ขนุศรี  ไทรน๎อย  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานระบายและอปุกรณ๑ประกอบ จาํนวน 4 

แหงํ จงัหวดันนทบรีุ

 บางศรีเมือง  เมือง  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันกัน้น้ําชํวง ปตร .คลองพระอดุม ถงึ

วดับางจาก จงัหวดันนทบรีุ

 คลองพระอดุม  ปากเกร็ด  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันกัน้น้ําชํวง ปตร .คลองวดัค๎างคาว ถงึ

การไฟฟาูฝุายผลิต จงัหวดันนทบรีุ

 บางไผํ  เมือง  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมเสริมระดับบานระบาย จาํนวน 4 แหงํ จงัหวดั

นนทบรีุ

 บางกรวย  บางกรวย  นนทบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 กะลุวอเหนือ  เมือง  นราธวิาส          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 กะลุวอ  เมือง  นราธวิาส           20  ราย  มม.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    นราธวิาส           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นราธวิาส           90  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นราธวิาส          300  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นราธวิาส          130  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนราธวิาส

 นางนาค  เมือง  นราธวิาส           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาโก-ลก

                 -    สุไหงโก-ลก  นราธวิาส           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาบางนรา

 กะลุวอเหนือ  เมือง  นราธวิาส           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    นราธวิาส       6,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นราธวิาส      19,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    นราธวิาส          191  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    นราธวิาส          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นราธวิาส           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  เรียง  รือเสาะ  นราธวิาส           50  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นราธวิาส       1,478  ราย  ปศ.

 G 06  ขดุลอกคลองระบายน้ําสาย 7  โฆษติ  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ขดุลอกคลองระบายน้ําสาย 8  โฆษติ  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ขดุลอกคลองระบายน้ําสายทํุงนาหวาํน  พรํอน  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

นราธวิาส จาํนวน 60 แหงํ

                 -                        -    นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงคันกัน้น้ํารอบหมูํบา๎นปศุสัตว๑ -เกษตรมูโนะ อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะท่ี 1

 โฆษติ  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงคันคลองระบายน้ํามูโนะฝ่ังขวา กม 2+370- 

2+710 พร๎อมอาคารประกอบ

 พรํอน  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 06  ปรับปรุงถนนบนคันคลองระบายน้ํามูโนะฝ่ังขวา 

พร๎อมอาคารประกอบ

 พรํอน  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.บา๎นทํุงเกร็ง จงัหวดันราธวิาส     หมูํ 4    

ตันหยงลิมอ

 ระแงะ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ฝ่ังซ๎ายแมํน้ําโก-ลก กม.1+165  มูโนะ  สุไหงโก-ลก  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํา ทรบ.บา๎นโคก จงัหวดันราธวิาส     หมูํ 5    จวบ  เจาะไอร๎อง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองระบายน้ําพรุบาเจาะสายใหญํ  โคกเคียน  เมือง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ํากรุาพอ     หมูํ 2    ลําภู  เมือง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําฝ่ังขวามูโนะ กม . 15+150  โฆษติ  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําสาย 9  โฆษติ  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองและทํอรับน้ําคลองระบายน้ําบาโงดุ

ดง กม.3+600 ถงึ กม.4+100

    หมูํ 6    จวบ  เจาะไอร๎อง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดิน โครงการฝายบา๎นต๎นตาล  อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ยีง่อ  ยีง่อ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย น้ําตกอดัน้ําคลอง

ระบายน้ํากรัุงยามาพร๎อมคันคลองระบายน้ํา จงัหวดั

นราธวิาส

    หมูํ 5    จวบ  เจาะไอร๎อง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงคลองระบายน้ําบาโงดุดง จงัหวดันราธวิาส     หมูํ 6    จวบ  เจาะไอร๎อง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําทางเขา๎อาํงเกบ็น้ําใกล๎บา๎น 

จงัหวดันราธวิาส

    หมูํ 1      

กะลุวอ

 เมือง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคันกัน้น้ําโต๏ะแดง -ศรีพงัน  โฆษติ  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคันคลองระบายน้ําสาย 5  โฆษติ  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานระบายและระบบควบคุมไฟฟาู ปตร .

ปลายคลองมูโนะ (ปยู)ู

 พรํอน  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบควบคุมบานระบาย ปตร .ปลายคลอง

โต๏ะแดง

 โฆษติ  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบควบคุมสถานีสูบน้ําบา๎นปะดาดอ  นานาค  ตากใบ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบจาํยน้ํารักษาบริเวณ สํานักงาน

ชลประทานท่ี 17

 กะลุวอเหนือ  เมือง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ํา สํานักงานชลประทานท่ี 17  กะลุวอเหนือ  เมือง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงระบบสํงน้ําพร๎อมอาคารประกอบโครงการ

จดัหาน้ําใหร๎าษฏรบา๎นอาแนโต๏ะอแีต อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 บองอ  ระแงะ  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ปรับปรุงระบบสํงน้ําพร๎อมอาคารประกอบโครงการ

ฝายปรินยอ อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 กาหลง  ศรีสาคร  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงระบบสํงน้ําสายท่ี 4 , 5 , 6 , 7 โครงการฝาย

บาลา อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 โล๏ะจดู  แวง๎  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  เพิม่ประสิทธภิาพคลองระบายน้ําพรุบาเจาะสาย 3 

โครงการพรุบาเจาะ-ไม๎แกนํ อนัเนื่องมาจากพระราชําริ

 โคกเคียน  เมือง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบทํอสํงน้ําฝายคลองตันหยง อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 บกุติ  เจาะไอร๎อง  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบทํอสํงน้ําฝายบา๎นสาวอนอก (ปชด.)  สุคิริน  สุคิริน  นราธวิาส             1  แหงํ  ชป.

 G 12  ถนนลาดยางทรบ.ทําพรุตอนลําง  เจ๏ะเห  ตากใบ  นราธวิาส          760  ราย  ชป.

 G 12  ถนนลาดยางภายในบริเวณหวังาน ปตร .ตอนบน  กะลุวอเหนือ  เมือง  นราธวิาส          120  ราย  ชป.

 G 12  ถนนลาดยางภายในบริเวณหวังาน ปตร .น้ําแบงํ  ไพรวนั  ตากใบ  นราธวิาส       1,250  ราย  ชป.

 G 12  ถนนลาดยางอาํงเกบ็น้ําใกล๎บา๎น  กะลุวอ  เมือง  นราธวิาส       2,820  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 คํูใต๎  เมือง  นําน          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  บอํ  เมือง  นําน           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 บอํ  เมือง  นําน           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    นําน           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    นําน          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    นําน       4,800  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    นําน       2,000  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    นําน          150  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานนําน

 กมึตอง  เมือง  นําน           42  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    นําน       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    นําน      24,800  ราย  กสก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    นําน       1,348  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    นําน          359  ราย  กสส.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 ฝายแกว๎  ภเูพยีง  นําน           20  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 เมืองจงั  ภเูพยีง  นําน           45  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 บอํ  เมือง  นําน             9  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 น้ําพาง  แมํจริม  นําน           20  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 หนองแดง  แมํจริม  นําน           70  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 น้ําปวุย  เวยีงสา  นําน           20  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 พมิาน  เวยีงสา  นําน           16  ราย  มม.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    นําน           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    นําน          903  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  ศรีษะเกษ,นา

น๎อย

 นาน๎อย  นําน           80  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ขนุนําน  เฉลิมพระเกยีรติ  นําน             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บวัใหญํ  นาน๎อย  นําน             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ภฟูาู  บอํเกลือ  นําน             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ศิลาเพชร  ปวั  นําน             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เรือง  เมือง  นําน             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 อาํยนาไลย  เวยีงสา  นําน             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาไรํหลวง  สองแคว  นําน             1  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -                        -    นําน            -    แหงํ  สปก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

นําน จาํนวน 44 แหงํ

                 -                        -    นําน             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายน้ําปนัและอาคารประกอบ จงัหวดันําน  ภฟูาู  บอํเกลือ  นําน             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายบา๎นสวาํง ม .10 บ.บา๎นสวาํง ตําบล

หนองแดง อาํเภอแมํจริม จงัหวดันําน (ประเภท 

โครงการพระราชดําริ) ได๎รับความเสียหาย จาํนวน 3 จดุ

 หนองแดง  จริม  นําน             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยเมี่ยง ม .10 บ.สวาํง   ตําบลหนอง

แดง อาํเภอแมํจริม จงัหวดันําน (ประเภท โครงการ

พระราชดําริ) ได๎รับความเสียหายจาํนวน 2 จดุ

 หนองแดง  แมํจริม  นําน             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบประปาภเูขาบา๎นน้ําตวง ม .9 บ.น้ําตวง 

ตําบลน้ําพาง อาํเภอแมํจริม จงัหวดันําน (ประเภท 

โครงการพระราชดําริ) ได๎รับความเสียหายจาํนวน 1 จดุ

 น้ําพาง  แมํจริม  นําน             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสะพานน้ําคลอง RMC อาํงเกบ็น้ําน้ําแหง 

(กลาง พรด.) จงัหวดันําน

 นาน๎อย

,ศรีษะเกษ

 นาน๎อย  นําน             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทําวงัผา  ทําวงัผา  นําน             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ศรีษะเกษ  นาน๎อย  นําน             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ปาุคาหลวง  บา๎นหลวง  นําน             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เปอื  เชียงกลาง  นําน             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงคันคลอง 1R-LMC อาํงเกบ็น้ําน้ําแหง 

โครงการชลประทานนําน

 นาน๎อย  นาน๎อย  นําน          800  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงคันคลอง RMC ฝายน้ําปวั โครงการ

ชลประทานนําน

 ชัยวฒันา  ปวั  นําน          750  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังาน ฝายน้ําปวั โครงการ

ชลประทานนําน

 สถาน  ปวั  นําน          600  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    บงึกาฬ          100  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    บงึกาฬ           60  ราย  สป.กษ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    บงึกาฬ          800  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    บงึกาฬ           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานบงึกาฬ

 ชัยพร  เมือง  บงึกาฬ           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    บงึกาฬ       4,500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    บงึกาฬ      13,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    บงึกาฬ           54  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    บงึกาฬ          358  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    บงึกาฬ           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    บงึกาฬ          308  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บวัตูม  โซํพสัิย  บงึกาฬ           10  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โสกกาํม  เซกา  บงึกาฬ             4  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บงึโขงหลง  บงึโขงหลง  บงึกาฬ             4  แหงํ  สปก.

 G 12   ถนนภายในบริเวณหวังานประตูระบายน้ําหว๎ยคาด 

โครงการชลประทานบงึกาฬ

 นาดง  ปากคาด  บงึกาฬ           30  ราย  ชป.

 G 12  ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานบงึกาฬ  ชัยพร  เมือง  บงึกาฬ          150  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  พทุไธสง  พทุไธสง  บรีุรัมย๑           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 พทุไธสง  พทุไธสง  บรีุรัมย๑           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    บรีุรัมย๑          100  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    บรีุรัมย๑          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    บรีุรัมย๑       3,600  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    บรีุรัมย๑       2,700  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    บรีุรัมย๑          230  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานบรีุรัมย๑

 บา๎นบวั  เมือง  บรีุรัมย๑           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาลํานางรอง

 โนนดินแดง  ละหานทราย  บรีุรัมย๑           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    บรีุรัมย๑       2,500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    บรีุรัมย๑      47,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    บรีุรัมย๑          616  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    บรีุรัมย๑          358  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    บรีุรัมย๑           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    บรีุรัมย๑       4,105  ราย  ปศ.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  นาโพธิ์  นาโพธิ์  บรีุรัมย๑           30  ราย  วก.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  โนนแดง  โนนแดง  บรีุรัมย๑           20  ราย  วก.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  พทุไธสง,ลํา

นางรอง

 พทุไธสง  บรีุรัมย๑           20  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ชุมแสง  กระสัง  บรีุรัมย๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สูงเนิน  กระสัง  บรีุรัมย๑             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ชุมแสง  นางรอง  บรีุรัมย๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองโบสถ๑  นางรอง  บรีุรัมย๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หวัถนน  นางรอง  บรีุรัมย๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองไม๎งาม  บา๎นกรวด  บรีุรัมย๑             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โคกมะมํวง  ปะคํา  บรีุรัมย๑             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ปะคํา  ปะคํา  บรีุรัมย๑             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สําโรงใหมํ  ละหานทราย  บรีุรัมย๑             3  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เมืองแฝก  ลําปลายมาศ  บรีุรัมย๑             3  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -    โนนสุวรรณ  บรีุรัมย๑           20  แหงํ  สปก.

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดับรึุ

รัมย๑ จาํนวน 30 แหงํ

                 -                        -    บรีุรัมย๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองจอกเต้ีย  หายโศก  พทุไธสง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองสะ  กูสํวนแตง  บา๎นใหมํไชยพจน๑  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําลําหว๎ยขนาด  แคนดง  แคนดง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําอาํงหว๎ยจระเขม๎าก (ระยะท่ี2)  บา๎นบวั  เมือง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบระบายน้ําอาํงหว๎ยตลาด (ระยะท่ี2)  สะแกซํา  เมือง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บา๎นยาง  เมือง  บรีุรัมย๑             2  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 กระสัง  กระสัง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ละหานทราย  ละหานทราย  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สระแกว๎  หนองหงส๑  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  แคนดง  แคนดง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ปะเคียบ  คูเมือง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในเมือง  เมือง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โกรกแกว๎  โนนสุวรรณ  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ดงอจีาน  โนนสุวรรณ  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  นิคม  สตึก  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  แคนดง  แคนดง  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  จนัทบเพชร  บา๎นกรวด  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ละหานทราย  ละหานทราย  บรีุรัมย๑             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 ลําผักกดู  ธญับรีุ  ปทุมธานี          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ปทุมธานี           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ปทุมธานี            -    ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ปทุมธานี           50  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ปทุมธานี           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานปทุมธานี

 ประชาธปิตัย๑  ธญับรีุ  ปทุมธานี           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษารังสิตใต๎

 ประชาธปิตัย๑  ธญับรีุ  ปทุมธานี           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ปทุมธานี      15,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ปทุมธานี           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ปทุมธานี          123  ราย  ปศ.

 G 07  กาํแพงปอูงกนัน้ําทํวมบริเวณคลองยายยุย๎ จงัหวดั

ปทุมธานี

 บางแขยง  เมือง  ปทุมธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.กลางคลองขดุใหมํ จงัหวดัปทุมธานี  ลาดหลุมแกว๎  ลาดหลุมแกว๎  ปทุมธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานระบาย ปตร . ปลายคลองระบายน้ําท่ี 12  บงึน้ํารักษ๑  ธญับรีุ  ปทุมธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคลองระพพีฒัน๑และโครงขาํยระบบชลประทาน  คลองหนึ่ง  คลองหลวง  ปทุมธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองหกวายลําง ชํวงคลอง 13-14  พชือดุม  ลําลูกกา  ปทุมธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงบานระบายน้ําประตูระบายน้ําจฬุาลงกรณ๑  ประชาธปิตัย๑  ธญับรีุ  ปทุมธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมสถานีสูบน้ําปาก

คลองรังสิต

 บา๎นใหมํ  เมือง  ปทุมธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 คลองสอง  คลองหลวง  ปทุมธานี             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ประจวบคีรีขนัธ๑           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ประจวบคีรีขนัธ๑          360  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ประจวบคีรีขนัธ๑          100  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ประจวบคีรีขนัธ๑           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานประจวบคีรีขนัธ๑

 บอํนอก  เมือง  ประจวบคีรีขนัธ๑           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาปราณบรีุ

 หนองแต๎ม  ปราณบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑           41  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ประจวบคีรีขนัธ๑       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ประจวบคีรีขนัธ๑      12,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ประจวบคีรีขนัธ๑           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 อาํงทอง  ทับสะแก  ประจวบคีรีขนัธ๑            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 กยุบรีุ  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑            -    ราย  พด.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ประจวบคีรีขนัธ๑       2,463  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หาดขาม  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาหกูวาง  ทับสะแก  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทรายทอง  บางสะพานน๎อย  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  ชุมชน  พด.

 G 07  งานปรับปรุงทํอลอดคลองสํงน้ําสายใหญ ํกม .32+640 

โครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษาปราณบรีุ

 สามกระทาย  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําพร๎อมระบบสํงน้ําสนับสนุนศูนย๑วจิยั

และพฒันาอาหารสัตว๑ประจวบคีรีขนัธ๑

  หาดขาม   กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  เขาน๎อย  ปราณบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  กยุบรีุ  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หนองตาแต๎ม  ปราณบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หว๎ยสัตว๑ใหญํ  หวัหนิ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  อาํวน๎อย  เมือง  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  หนองตาแต๎ม  ปราณบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  หนองพลับ  หวัหนิ  ประจวบคีรีขนัธ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ถนนคันคลองสํงน้ําสาย 31ซ๎าย  ไรํใหมํ  สามร๎อยยอด  ประจวบคีรีขนัธ๑           56  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลองสํงน้ําสาย 34ซ๎าย  สามกระทาย  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑           46  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลองสํงน้ําสาย 39ซ๎าย  สามกระทาย  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑           23  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลองสํงน้ําสาย 44ซ๎าย  สามกระทาย  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑          120  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลองสํงน้ําสาย 46ซ๎าย-5ขวา  กยุบรีุ  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑          100  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสายใหญฝ่ัํงขวา อาํง

เกบ็น้ําคลองบงึ

 อาํวน๎อย  เมืองฯ  ประจวบคีรีขนัธ๑           78  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสายใหญฝ่ัํงขวา อาํง

เกบ็น้ํายางชุม

 หาดขาม  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑           80  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสายใหญฝ่ัํงซ๎าย อาํง

เกบ็น้ําคลองบงึ

 อาํวน๎อย  เมืองฯ  ประจวบคีรีขนัธ๑          130  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสายใหญฝ่ัํงซ๎าย อาํง

เกบ็น้ํายางชุม

 หาดขาม  กยุบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ๑          120  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    ปราจนีบรีุ          400  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ปราจนีบรีุ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ปราจนีบรีุ           30  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ปราจนีบรีุ          200  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ปราจนีบรีุ           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานปราจนีบรีุ

 รอบเมือง  เมือง  ปราจนีบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษานฤบดินทรจนิดา

 แกงํดินสอ  นาดี  ปราจนีบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาบางพลวง

 รอบเมือง  เมือง  ปราจนีบรีุ           41  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ปราจนีบรีุ      16,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ปราจนีบรีุ           41  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ปราจนีบรีุ          358  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ปราจนีบรีุ           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 วงัตะเคียน  กบนิทร๑บรีุ  ปราจนีบรีุ            -    ราย  พด.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ปราจนีบรีุ          205  ราย  ปศ.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 คําโตนด  ประจนัตคาม  ปราจนีบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บางปลาร๎า  บา๎นสร๎าง  ปราจนีบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนท่ีทําการโครงการหว๎ยไคร๎  วงัตะเคียน  กบนิทร๑บรีุ  ปราจนีบรีุ          350  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบงัคับน้ําคลองชุมพล อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 สําพนัตา  นาดี  ปราจนีบรีุ          200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    ปตัตานี          400  ราย  กข.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ปตัตานี           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ปตัตานี           60  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ปตัตานี          250  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ปตัตานี          120  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานปตัตานี

 บางเขา  หนองจกิ  ปตัตานี           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ปตัตานี       1,500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ปตัตานี      28,800  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ปตัตานี           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ปตัตานี       1,026  ราย  ปศ.

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

ปตัตานี จาํนวน 9 แหงํ

                 -                        -    ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมค้ันกัน้น้ํา ปตร แฆแฆ  น้ําบอํ  ปะนาเระ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมคันคลอง ทรบ. นางโอลุตง  น้ําบอํ  ปะนาเระ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมตล่ิงฝายต๎นน้ําบา๎นทรายขาว  โคกโพธิ์  โคกโพธิ์  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมลาดตล่ิงหน๎าฝายบา๎นหวันา  ทุํงคล๎า  สายบรีุ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงด๎านท๎ายฝายทดน้ําโต๏ะปี

เยาะ

 พเิทน  ทุํงยางแดง  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 4.6L กม.10+930  ลิปะสะโง  หนองจกิ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 4.6L กม.11+770  ลิปะสะโง  หนองจกิ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 4.6L-8.5R กม.10+400-10+500  ปะกาฮะรัง  เมือง  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง CMC เปน็ชํวงๆ  เมาะมาวี  ยะรัง  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง Lat 4.6L-4.4R เปน็ชํวงๆ  คลองใหมํ  ยะรัง  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง Lat 4.6L-6.7R เปน็ชํวงๆ  คลองใหมํ  ยะรัง  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC. กม.6+036  แมํลาน  แมํลาน  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC. ระหวาํง กม.18+520 - 

25+160 เปน็ชํวงๆ

 ควนโนรี,นาเกตุ  โคกโพธิ์  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC. ระหวาํง กม.

7+200-18+520,25+160-32+500 เปน็ชํวงๆ

 หลายตําบล  แมํลาน,โคกโพธิ์  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําฝ่ังขวา สาย D3-23.5R 

กม.1+590 จงัหวดัปตัตานี

 ลุโบะยไิร  มายอ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอท้ิงน้ํา LMC. กม.5+950 L  แมํลาน  แมํลาน  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําปาุคลองระบายน้ํา D8 กม.2+400  ดอนรัก  หนองจกิ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคลอง Lat.4.9 R  กม.8+860 จงัหวดั

ปตัตานี

 ดาโต๏ะ  หนองจกิ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอสํงน้ํา โครงการพฒันาพืน้ท่ีพรุแฆแฆ อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ตะบิง้  สายบรีุ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ํา ฝายบา๎นเขาใหญ ํอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 แปนู  สายบรีุ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ํา ฟาร๑มตัวอยาํงบา๎นแปนู อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 พอํมิ่ง  ปะนาเระ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ํา ฟาร๑มตัวอยาํงวดัสารวนั อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ไทรทอง  ไม๎แกนํ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมลาดตล่ิงหน๎าฝายบา๎นพอเหมาะ  ทุํงคล๎า  สายบรีุ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง ปตร.D1  ทําเรือ  โคกโพธิ์  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง ปตร.D2  บางเขา  หนองจกิ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง ปตร.ดอนรัก  ดอนรัก  หนองจกิ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง ปตร.พรุสะนอ  ยามู  ยะหร่ิง  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงหน๎าสถานีปัม้ D (บา๎นเขาตูม) 

จงัหวดัปตัตานี

 เขาตูม  ยะรัง  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงเหนือน้ํา-ท๎ายน้ํา ปตร.ตุยง  ตุยง  หนองจกิ  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงทํอลอดคลองสํงน้ํา Lat.26.8 R - 0.7 L กม.

1+450

 ทต.ตําบลมะกรูด  โคกโพธิ์  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงทํอลอดคลองสํงน้ํา Lat.28.8 R       กม.

0+950

 บางโกระ  โคกโพธิ์  ปตัตานี             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  สะบารัง  เมือง  ปตัตานี             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ปะนาเระ  ปะนาเระ  ปตัตานี             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ยาบี  หนองจกิ  ปตัตานี             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    พระนครศรีอยธุยา           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    พระนครศรีอยธุยา       1,000  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    พระนครศรีอยธุยา          100  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    พระนครศรีอยธุยา          160  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานพระนครศรีอยธุยา

 หนัคา  หนัตรา  พระนครศรีอยธุยา           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาเจา๎เจด็-บางยีห่น

 บา๎นม๎า  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา           46  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษานครหลวง

 ลําไทย  วงัน๎อย  พระนครศรีอยธุยา           44  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาบางบาล

 บา๎นปอูม  พระนครศรีอยธุยา  พระนครศรีอยธุยา           48  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาปาุสักใต๎

 ทําหลวง  ทําเรือ  พระนครศรีอยธุยา           53  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาผักไหํ

 บา๎นใหญํ  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา           46  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษารังสิตเหนือ

 พยอม  วงัน๎อย  พระนครศรีอยธุยา           53  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    พระนครศรีอยธุยา      52,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    พระนครศรีอยธุยา            -    ราย  ตส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    พระนครศรีอยธุยา           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    พระนครศรีอยธุยา          205  ราย  ปศ.

 G 07   ซํอมแซมคันคลองเปรมประชากร กม .0+910 -1+240

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บางกระส้ัน  บางปะอนิ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอม ปตร.ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลาดบวัหลวง  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ. กลางคลอง ร.3ข - 1ซ ปาุสัก กม.

10+600

 หนองปลิง  นครหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.กม.2+400 ถนนสายผักไหํ-ปาุโมก  ผักไหํ  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.กลางคลองระบายระหาร จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 แมํลา  นครหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองคาง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  หอํหมก  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองตารอด(ขวา) กม. 2+020 ถนน

สาย 3454 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 ทําดินแดง  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองโพธิ ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  แคตก  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองมอญ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ไม๎ตรา  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองหวัแรด กม. 8+750 ถนนสาย 

3454 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 หวัเวยีง  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองใหมํ (ฝ่ังขวาคลองขดุใหมํ) 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 คลองพระยา

บนัลือ

 ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองไอฉ๎อก กม. 5+150 ถนนสาย 

3454 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บา๎นกระทุํม  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองไอฉ๎กี(ซ๎าย) กม 6+940 ถนนสาย

 3454 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บา๎นกระทุํม  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คันกัน้น้ําลาดชะโด จาํนวน 3 แหงํ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 หนองน้ําใหญํ  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ตาแก ํกม. 2+710 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 ลาดชิด  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ตาเขงํ กม. 4+114 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 บา๎นใหญํ  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.บอํรี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ชํางเหล็ก  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.บางคล๎า จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  บางไทร  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.บางนมโค จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  บางนมโค  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ปากคลองระพพีฒัน๑ กม . 0+000 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 ทําหลวง  ทําเรือ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.เมขลา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลาดบวัหลวง  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.รางววั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  แคตก  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.รางสะแก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  หอํหมก  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.วดัตาช๎าง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลาดบวัหลวง  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.สะพงัโคลน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลาดบวัหลวง  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.หมูํกอง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  หลักชัย  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตน.เจา๎เจด็ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เจา๎เสด็จ  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.1 พร๎อมอาคารประกอบ  กบเจา  บางบาล  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.ปลายคลอง 26 กม.26+540 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 วงัจฬุา  วงัน๎อย  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.ปากคลองขดุใหมํ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 สิงหนาท  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.ปิน่แกว๎ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ชายนา  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.หว๎ยทรง-วงัชัน กม. จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 เตําเลํา  บางซ๎าย  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา - นครหลวง กม.

4+000 - กม 6+000 เปน็ชํวงๆ

 นครหลวง  นครหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น๎ะบายใหญสุํพรรณ4ฝ่ังซ๎าย กม.

10+140-10+540 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 ดอนลาน  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองผักไหํ-เจา๎เจด็ กม.

11+200-11+250 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บา๎นโพธิ์  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองผักไหํ-เจา๎เจด็ กม.

14+300-14+400 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 เจา๎เสด็จ  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองผักไหํ-เจา๎เจด็ กม.

6+100-6+160 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บา๎นกระทุํม  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองผักไหํ-เจา๎เจด็ กม.

6+940-7+000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บา๎นกระทุํม  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองผักไหํ-เจา๎เจด็ กม.

7+100-7+300 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 หวัเวยีง  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองขนมจนี ฝ่ังซ๎าย กม .25+000 ถงึ 

27+000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 พระยาบรรลือ  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองญีปุ่นุเหนือฝ่ังขวา กม . 12+500 ถงึ 

กม.15+200 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 เทพมงคล  บางซ๎าย  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตัวคลองระบายใหญมํหาราช 3 

ฝ่ังซ๎าย กม.8+000 ถงึ กม.11+200 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 หนัสัง  บางปะหนั  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทุรดตัว คลองระบายใหญมํหาราช 2

 ฝ่ังซ๎าย กม.48+000 ถงึ กม.50+000 เปน็ชํวงๆ

 มหาราช  มหาราช  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองบางซ๎าย-ลาดบวัหลวง   ชํวง กม .

0+000 - กม.0+250

 บางซ๎าย  บางซ๎าย  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองบางซ๎ายลาดบวัหลวง ฝ่ังซ๎าย กม .

0+800 ถงึ กม. 1+800 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บางซ๎าย  บางซ๎าย  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองปิน่แกว๎   ชํวง กม .0+000 - กม.

3+750

 ชายนา  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายใหญบํางบาล 1 ฝ่ังขวา กม. 

7+200-8+200

 กบเจา  บางบาล  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองรางเนื้อตายลําง กม .0+000 ถงึ กม.

4+000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 หลักชัย  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองสานฝ่ังขวา กม .0+500 ถงึ กม. 

1+400จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บา๎นแถว  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองสานฝ่ังขวา กม .1+600 ถงึ 4+000 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 เจา๎เจด็  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินรอบหวังานโครงการ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 บา๎นใหญํ  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันโอบ ประตูระบายน้ําคลองตานึ่ง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 ทางช๎าง  บางบาล  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคันกัน้น้ํา ส .10-ส.12 กม.4+280 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 วดัยม  บางปะอนิ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบาน ติดต้ังเกยีร๑มอเตอร๑และขยายเขตไฟฟาู

ประตูระบายน้ํา  กฎุ ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 กฎุี  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบาน ติดต้ังเกยีร๑มอเตอร๑และขยายเขตไฟฟาู

ประตูระบายน้ํา  บางกุง๎

 ผักไหํ  ผักไหํ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานประตูระบายน้ํา วดัใบบวั จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 บา๎นกระทุํม  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานระบาย ปตร .คลองตาด๎วง  บางหลวง  บางบาล  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินลูกรังคันคลองระบายใหญบํางบาล

 1 ฝ่ังซ๎าย กม. 9+720 - 11+200

 กบเจา  บางบาล  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงน้ํา ปตน.เจา๎เจด็ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

 รางจรเข๎  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมเสริมคันคลองพระอดุม ฝ่ังซ๎าย กม .3+000 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 บา๎นม๎า  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ดาดคอนกรีตคลองสํงน้ํา 2 ขวา พร๎อมอาคารประกอบ 

(ระยะ 1)

 หนองขนาก  ทําเรือ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุง กอํสร๎างเขือ่นปอูงกนัน้ําทํวมคันคลองหนอง

บวัโคกตาดวงฝ่ังซ๎ายและขวา กม .0+600 ถงึ กม.1+070

 หลักชัย  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุง ปตร. กลางคลองขนมจนี ขนาด 1-6 ม.  สามตํุม  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุง ปตร. ปากคลองสาน  ชายนา  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุง ปตร. หนองออ๎  บา๎นแถว  เสนา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงกอํสร๎าง ทรบ.เนื้อตาย (ยายกล้ิง)  หลักชัย  ลาดบวัหลวง  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงกอํสร๎าง ทรบ.บางซ๎ายคอตัน  บางซ๎าย  บางซ๎าย  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันกัน้น้ําริมแมํน้ําเจา๎พระยา พร๎อมอาคาร

ประกอบ

 บา๎นใหมํ,ภเูขา

ทอง

 พระนครศรีอยธุยา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันกัน้น้ําริมแมํน้ําเจา๎พระยาฝ่ังตะวนัตก เปน็

ชํวงๆ ต้ังแตํ กม.0+000 - กม.1+300 (ถนนเช่ือม 1

ข.ส.8 - ปตร.4) และ กม.0+000 - กม.1+458 (ถนน

เช่ือม ส.10 - ปลายคลองสํงน้ํา 1ซ.ส.9)

 สนามชัย  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสํงน้ํา 14 ซ๎าย พร๎อม

อาคารประกอบ ระยะท่ี 1

 โพธิส์ามต๎น  บางปะหนั  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูสํงน้ําของคลองชัยนาท -อยธุยา

ใหเ๎กษตรแปลงใหญ ํตําบลบา๎นม๎า ตําบลขวญัเมือง 

อาํเภอหนัสังข๑

 บา๎นม๎า,

ขวญัเมือง,หนัสังข๑

 บางปะหนั  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารปอูงกนัตล่ิงฝ่ังขวาท๎ายเขือ่นพระราม 6 (ระยะ 3)  ทําเจา๎สนุก  ทําเรือ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  ชป.
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 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บา๎นรํอม  ทําเรือ  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หอรัตนไชย  พระนครศรีอยธุยา  พระนครศรีอยธุยา             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงคันกัน้น้ําริมแมํน้ําเจา๎พระยาฝ่ังตะวนัตก 

ต้ังแตํ กม.0+000 - กม.1+300 (ถนนเช่ือม 1ข.ส.8 - 

ปตร.4)

 สนามชัย  บางไทร  พระนครศรีอยธุยา           80  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    พะเยา           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    พะเยา          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    พะเยา       1,500  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    พะเยา       1,300  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    พะเยา           90  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานพะเยา

 ดอกคําใต๎  ดอกคําใต๎  พะเยา           44  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    พะเยา          500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    พะเยา      17,000  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    พะเยา       1,719  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    พะเยา          359  ราย  กสส.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 หว๎ยขา๎งก่าํ  จนุ  พะเยา          125  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 รํมเยน็  เชียงคํา  พะเยา          151  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 อาํงทอง  เชียงคํา  พะเยา           15  ราย  มม.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 หว๎ยด๎วน  ดอกคําใต๎  พะเยา           20  ราย  มม.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 แมํปมื  เมือง  พะเยา           24  ราย  มม.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    พะเยา           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    พะเยา          862  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ ให๎

กลํุมเปาูหมาย 8 กลํุม และสํวนกลาง

                 -                        -    พะเยา             4  กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร จาํนวน 16 คร้ัง 160 คน  บา๎นตํ๊า  เมือง  พะเยา  20/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร จาํนวน 16 คร้ัง 160 คน  บา๎นตํุน  เมืองพะเยา  พะเยา  20/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เชียงมํวน  เชียงมํวน  พะเยา             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นตํุน  เมือง  พะเยา             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นสาง  เมือง  พะเยา             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นใหมํ  เมือง  พะเยา             8  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -                        -    พะเยา            -    แหงํ  สปก.

 G 06  งานซํอมแซมคลองสํงน้ํา ฝายหว๎ยซ๎าย  ทุํงกล๎วย  ภซูาง  พะเยา             1  แหงํ  ชป.

 G 06  งานซํอมแซมคลองสํงน้ํา อาํงเกบ็น้ํารํองส๎าน  รํมเยน็  เชียงคํา  พะเยา             1  แหงํ  ชป.

 G 06  งานซํอมแซมคลองสํงน้ําสายLMC  อาํงเกบ็น้ําหวันา  ทุํงกล๎วย  ภซูาง  พะเยา             1  แหงํ  ชป.

 G 06  งานซํอมแซมคลองสํงน้ําสายฝายหว๎ยกัง้ อาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยน้ําต๎น

 รํมเยน็  เชียงคํา  พะเยา             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 รํมเยน็  เชียงคํา  พะเยา             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังาน อาํงเกบ็น้ําแมํตํ๋า 

โครงการชลประทานพะเยา

 แมํกา  เมือง  พะเยา          500  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    พงังา           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    พงังา          150  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    พงังา           70  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    พงังา           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานพงังา

 ถ้าํน้ําผุด  เมือง  พงังา           41  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    พงังา       7,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    พงังา      12,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    พงังา           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  โคกเจริญ  ทับปดุ  พงังา          100  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    พงังา          123  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เหมาะ  กะปง  พงังา             6  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ถ้าํ  ตะกัว่ทุํง  พงังา             4  ชุมชน  พด.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําฝายคลองบางใส อนัเนิองมาจาก

พระราชดําริ

 ทุํงมะพร๎าว  ท๎ายเหมือง  พงังา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายดักตะกอนบา๎นพระนารายณ๑  ทํานา  กะปง  พงังา             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  โคกกลอย  ตะกัว่ทุํง  พงังา             1  แหงํ  กป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  บางวนั  คุระบรีุ  พงังา             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนเขา๎หวังานฝายคลองนางยอํน  คุระ  คุระบรีุ  พงังา          450  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC ฝายคลองนาเตย  บางทอง  ท๎ายเหมือง  พงังา           70  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนแนวทํอสํงน้ํา 2L-LMP ฝายคลองถ้าํ  ตากแดด  เมือง  พงังา          100  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    พทัลุง           40  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    พทัลุง           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    พทัลุง          150  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    พทัลุง          550  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    พทัลุง          110  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานพทัลุง

 คูหาสวรรค๑  เมือง  พทัลุง           44  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาทําเชียด

 โคกสัก  บางแกว๎  พทัลุง           44  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    พทัลุง       4,200  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    พทัลุง      16,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    พทัลุง           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 ปนัแต  ควนขนุน  พทัลุง            -    ราย  พด.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  พญาขนั  เมืองพทัลุง  พทัลุง           50  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    พทัลุง       2,053  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ ให๎

กลํุมเปาูหมาย 8 กลํุม และสํวนกลาง

                 -                        -    พทัลุง             3  กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร จาํนวน 16 คร้ัง 160 คน  ควนขนุน  เขาชัยสน  พทัลุง  20/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร จาํนวน 16 คร้ัง 160 คน  พนางตุง  ควนขนุน  พทัลุง  20/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ตะโหมด  ตะโหมด  พทัลุง             5  ชุมชน  พด.

 G 07  ซํอมแซมการกดัเซาะคันกัน้น้ํา ปตร .หวัควน (พรุพอ๎)  ดอนประดํู  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมการกดัเซาะคันกัน้น้ําเค็มบา๎นควนเครียว  ฝาละมี  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมการกดัเซาะคันกัน้น้ําฝายหว๎ยเผยอ  ดอนประดํู  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมการกดัเซาะคันกัน้น้ําพรุพอ๎  โคกทราย  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ํา ร .1 ปตร.คลองปาุบอน  ทุํงนารี  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํา คลองช๎าง - มํวงทวน  ดอนประดํู  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํา ปตร .หารอาํงทอง  ดอนประดํู  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองปากศาลา  ดอนประดํู  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองฝาละมี  ฝาละมี  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําท๎ายฝายนาทํอม พร๎อมอาคาร

ประกอบ

 โคกชะงาย  เมือง  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําเหนือฝายนาทํอม พร๎อมอาคาร

ประกอบ

 นาทํอม  เมือง  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ทรบ.พลายทอง โครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 พญาขนั  เมือง  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ําฝายรากจดู  ดอนประดํู  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมไซฟอนลอดเหมืองเหรียง  ควนขนุน  เขาชัยสน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงคลองชะรัด-พญาโฮ๎ง  ชะรัด  กงหรา  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงคลองสํงน้ํา ฝายคลองวงัหนิ อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ชะรัด  กงหรา  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงเหนือฝายนาทํอม  นาทํอม  เมือง  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปอูงกนัการกดัเซาะอาคารชลประทาน

เนื่องจากอทุกภยัแกม๎ลิงหนองยางแดง

 ทุํงนารี  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมฝายทดน้ํา หมูํท่ี 1 ตําบลชะรัด(คลองชะรัด-

พญาโฮ๎ง)

 ชะรัด  กงหรา  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายทําดินแดงตกและอาคารประกอบ  ปาุบอน  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายบา๎นตะโหมดและอาคารประกอบ  ตะโหมด  ตะโหมด  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายบา๎นวงัใหมํและอาคารประกอบ  วงัใหมํ  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายปาุบอนและอาคารประกอบ  ปาุบอน  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายโหล๏ะหารและอาคารประกอบ  ทุํงนารี  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํคลองระบายน้ําปาุบอน  วงัใหมํ  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํด๎านหน๎า - ท๎ายทํอลอดด๎านเหนือน้ํา

อาํงเกบ็น้ําคลองปาุบอน

 ทุํงนารี  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํด๎านหน๎า ทรบ .หว๎ยขีใ้ต๎  ทุํงนารี  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารน้ําตก 3L - MC  (ปตร.คลองปาุบอน)  ทุํงนารี  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําปลายคลอง RMC2 (นาทํอม)  ควนมะพร๎าว  เมือง  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงท๎ายฝายควนกฏุิ  ควนขนุน  เขาชัยสน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ํา ท้ิงน้ําคลอง LMC (บา๎นพร๎าว)  

3  แหงํ

 บา๎นพร๎าว  ปาุพะยอม  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองสํงน้ํา RMC1 กม.2+040 - กม.

6+680 เปน็ชํวงๆ

 โคกสัก  บางแกว๎  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาํงเกบ็น้ําคลองปาุบอน  ทุํงนารี  ปาุบอน  พทัลุง             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  เกาะนางคํา  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ปากพะยนู  ปากพะยนู  พทัลุง             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  นาทํอม  เมือง  พทัลุง             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เขาเจยีก  เมืองพทัลุง  พทัลุง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  โคกมํวง  เขาชัยสน  พทัลุง             4  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังานไสท๎อน  ดอนทราย  ปากพะยนู  พทัลุง           50  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนภายในหวังานโครงการสํงน้ําและ

บาํรุงรักษาทําเชียด

 โคกสัก  บางแกว๎  พทัลุง           10  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนภายในอาํงเกบ็น้ําคลองหวัช๎าง  ตะโหมด  ตะโหมด  พทัลุง           20  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองสํงน้ํา LMC1 (พญา

โฮ๎ง)

 ชะรัด  กงหรา  พทัลุง       1,816  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองสํงน้ํา RMC2 (ควน

กฏุ)ิ

 ควนขนุน  เขาชัยสน  พทัลุง          789  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางพารสายคลองระบายน้ํา ร 1(อาํง

เกบ็น้ําคลองปาุบอน)

 โคกทราย  ปาุบอน  พทัลุง          500  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางพารา สาย 2-LMC (ปตร.คลอง

ปาุบอน)

 ทุงนารี  ปาุบอน  พทัลุง          500  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางพารา สาย 2-RMC (ปตร.คลอง

ปาุบอน)

 ทุงนารี  ปาุบอน  พทัลุง          350  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางพารา สาย MC (ปตร.คลองปาุ

บอน)

 ทุงนารี  ปาุบอน  พทัลุง          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสาย1-LMC(ฝายปาุบอน)  ปาุบอน  ปาุบอน  พทัลุง          250  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสายRMC(ฝายปาุบอน)  วงัใหมํ  ปาุบอน  พทัลุง          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางเขา๎หวังาน ปตร .ทําแนะ  เขายาํ  ศรีบรรพต  พทัลุง           80  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางเขา๎หวังาน อาํงเกบ็น้ําปาุพะยอม  เกาะเตํา  ปาุพะยอม  พทัลุง           80  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- LMC (ปตร.

ทําแนะ) กม.0+000 - 5+250 เปน็ชํวงๆ

 ชะมวง  ควนขนุน  พทัลุง          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- RMC (บา๎น

พร๎าว) กม.0+000 - 8+400 เปน็ชํวงๆ

 บา๎นพร๎าว  ปาุพะยอม  พทัลุง          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1L- RMC (ปตร.

ทําแนะ) กม.0+000 - 9+800 เปน็ชํวงๆ

 ดอนทราย  ควนขนุน  พทัลุง          700  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1R-1L- RMC 

(ปตร.ทําแนะ) กม.0+000 -1+230 เปน็ชํวงๆ

 ดอนทราย  ควนขนุน  พทัลุง          200  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 1R-LMC (บา๎น

พร๎าว) กม.3+100 - 9+800 เปน็ชํวงๆ

 ปาุพะยอม  ปาุพะยอม  พทัลุง          600  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L- RMC (บา๎น

พร๎าว) กม.0+000 - 11+500 เปน็ชํวงๆ

 บา๎นพร๎าว  ปาุพะยอม  พทัลุง          600  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L-RMC2 (นา

ทํอม) กม.0+000 - 7+500 เปน็ชํวงๆ

 ทําแค,ตํานาน  เมืองพทัลุง  พทัลุง          420  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2R-RMC (ปตร.ทํา

แนะ) กม.0+000 - 5+090 เปน็ชํวงๆ

 ดอนทราย  ควนขนุน  พทัลุง          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (นาทํอม) 

กม.2+750 - 10+000 เปน็ชํวงๆ

 โคกชะงาย  เมืองพทัลุง  พทัลุง          700  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (บา๎นพร๎าว) 

กม.0+000 - 13+600 เปน็ชํวงๆ

 ปาุพะยอม  ปาุพะยอม  พทัลุง          800  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (ปตร.ทํา

แนะ) กม.0+000 - 4+030 เปน็ชํวงๆ

 เขายาํ  ศรีบรรพต  พทัลุง          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC (บา๎นพร๎าว) 

กม.5+000 - 11+900 เปน็ชํวงๆ

 ปาุพะยอม  ปาุพะยอม  พทัลุง          700  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC (ปตร.ทํา

แนะ) กม.0+410 - 10+340 เปน็ชํวงๆ

 ดอนทราย  ควนขนุน  พทัลุง          800  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง RMC2 (นาทํอม) 

กม.0+000 - 6+000 เปน็ชํวงๆ

 นาทํอม  เมืองพทัลุง  พทัลุง          680  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลองท๎ายฝายนาทํอม 2 

ฝ่ัง กม.0+200 - 3+550

 โคกชะงาย  เมืองพทัลุง  พทัลุง          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงทางลาดยางภายในบริเวณหวังาน ฝายบา๎น

พร๎าว

 เกาะเตํา  ปาุพะยอม  พทัลุง           80  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    พจิติร           50  ราย  กข.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    พจิติร           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    พจิติร       1,200  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    พจิติร          400  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    พจิติร          120  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานพจิติร

 ทําหลวง  เมือง  พจิติร           48  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาดงเศรษฐี

 คลองคะเซนทร๑  เมือง  พจิติร           53  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาทําบวั

 บา๎นน๎อย  โพธิท์ะเล  พจิติร           42  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    พจิติร      22,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    พจิติร           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    พจิติร          205  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัง้ิว  ดงเจริญ  พจิติร             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัง้ิวใต๎  ดงเจริญ  พจิติร             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยพกุ  ดงเจริญ  พจิติร             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยรํวม  ดงเจริญ  พจิติร             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัหลุม  ตะพานหนิ  พจิติร           10  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขาเจด็ลูก  ทับคล๎อ  พจิติร             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขาทราย  ทับคล๎อ  พจิติร             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทับคล๎อ  ทับคล๎อ  พจิติร             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงักรด  บางมูลนาก  พจิติร             2  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัสําโรง  บางมูลนาก  พจิติร             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นนา  วชิรบารมี  พจิติร             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บงึบวั  วชิรบารมี  พจิติร             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองปล๎อง  วงัทรายพนู  พจิติร             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองพระ  วงัทรายพนู  พจิติร             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 คลองทราย  สากเหล็ก  พจิติร             2  ชุมชน  พด.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เนินมะกอก  บางมูลนาก  พจิติร             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โพทะเล  โพทะเล  พจิติร             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 หวัรอ  เมือง  พษิณุโลก          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    พษิณุโลก           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    พษิณุโลก          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    พษิณุโลก          200  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    พษิณุโลก       1,000  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    พษิณุโลก           90  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานพษิณุโลก

 ในเมือง  เมือง  พษิณุโลก           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาแควน๎อยบาํรุงแดน

 ต๎นโขง๎  วดัโบสถ๑  พษิณุโลก           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษานเรศวร

 พรหมพริาม  พรหมพริาม  พษิณุโลก           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาพลายชุมพล

 ทําทอง  เมือง  พษิณุโลก           40  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษายมนําน

 ทําทอง  เมือง  พษิณุโลก           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    พษิณุโลก       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    พษิณุโลก      23,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    พษิณุโลก          185  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    พษิณุโลก          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    พษิณุโลก          150  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บางกระทุํม  บางกระทุํม  พษิณุโลก           50  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    พษิณุโลก       1,108  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  (การพฒันา

หอ๎งปฏบิติัการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ๑ตาม

มาตรฐานสากล)

 วงัทอง  วงัทอง  พษิณุโลก             1  แหงํ  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บอํโพธิ์  นครไทย  พษิณุโลก             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ยางโกลน  นครไทย  พษิณุโลก             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองกะท๎าว  นครไทย  พษิณุโลก             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยเฮ้ีย  นครไทย  พษิณุโลก             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นปาุ  เมือง  พษิณุโลก             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แกงํโสภา  วงัทอง  พษิณุโลก             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นกลาง  วงัทอง  พษิณุโลก             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วดัโบสถ๑  วดัโบสถ๑  พษิณุโลก             3  ชุมชน  พด.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํา DK.1 ฝ่ังขวา กม.18+350-18+500

 จงัหวดัพษิณุโลก

 พรหมพริาม  พรหมพริาม  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําคลองระบายสายใหญ ํDL.1 (คลอง

โปรํงนก) ฝ่ังขวา กม. 18+500 - 22+000

 มะต๎อง  พรหมพริาม  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงคันกัน้น้ําบริเวณหวังานเขือ่นทดน้ําพญา

แมน จงัหวดัพษิณุโลก

 บา๎นยาง  วดัโบสถ๑  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนนสายปากพาน - บา๎นน้ําโจน  กม.

 9+875

 คันโช๎ง  วดัโบสถ๑  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายน้ําเฟือ้  ยางโกลน  นครไทย  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายบา๎นรักชาติ  บอํภาค  ชาติตระการ  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังปอูงกนัคลองเนินกุมํ  เนินกุมํ  บางกระทุํม  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเพลาขบัใบพดัมอเตอร๑เคร่ืองสูบน้ําพร๎อม

อปุกรณ๑ประกอบ สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาู DR.1-25L. 

จงัหวดัพษิณุโลก

 ไผํขอดอน  เมืองพษิณุโลก  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบระบายน้ําเลียบคลองสาย 1R-LMC 

กม.3+115-3+415

 วดัโบสถ๑  วดัโบสถ๑  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําคลองระบายน้ํา D.R.1-30L.  ทําช๎าง  พรหมพริาม  พษิณุโลก             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ปาุแดง  ชาติตระการ  พษิณุโลก             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หนองกลุา  บางระกาํ  พษิณุโลก             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 พรหมพริาม  พรหมพริาม  พษิณุโลก             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 วดัจทัร๑  เมืองพษิณุโลก  พษิณุโลก             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลองสํงน้ํา PR. (C-1) ชํวงง้ิวงาม-

บา๎นไรํ

 ง้ิวงาม  เมืองพษิณุโลก  พษิณุโลก          120  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    เพชรบรีุ           40  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    เพชรบรีุ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    เพชรบรีุ          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    เพชรบรีุ          150  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    เพชรบรีุ          200  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    เพชรบรีุ           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานเพชรบรีุ

 ทําคอย  ทํายาง  เพชรบรีุ           40  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาเพชรบรีุ

 ทําคอย  ทํายาง  เพชรบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    เพชรบรีุ      23,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    เพชรบรีุ           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  พสุวรรค๑  แกงํกระจาน  เพรชบรีุ           30  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    เพชรบรีุ       2,668  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  หนองออ๎  หนองววัซอ  อดุรธานี           20  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยแมํเพรียง  แกงํกระจาน  เพชรบรีุ           14  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยทรายเหนือ  ชะอาํ  เพชรบรีุ           10  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขากระปกุ  ทํายาง  เพชรบรีุ           10  ชุมชน  พด.

 G 07  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการระบายน้ําคลองสํงน้ํา

สายใหญฝ่ัํงขวา3 และคลองระบายน้ําD-9 พร๎อม

อาคารประกอบ

 ทําคอย  ทํายาง  เพชรบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุง ทรบ.ปลายคลอง 3 ขวา - สายใหญ ํ3  หนองจอก  ทํายาง  เพชรบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบทํอสํงน้ําพร๎อมอาคารประกอบ เพชรบรีุ -หวัหนิ  ทําคอย  ทํายาง,ชะอาํ,หวัหนิ  เพชรบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หนองปรง  เขายอ๎ย  เพชรบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บา๎นลาด  บา๎นลาด  เพชรบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ทํายาง  ทํายาง  เพชรบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนทดแทนอาํงเกบ็น้ําแมํประจนัต๑ เปน็ชํวงๆ  ยางน้ํากลัดเหนือ  หนองหญา๎ปล๎อง  เพชรบรีุ          300  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบนสันเขือ่นแมํประจนัต๑และท๎ายเขือ่น

แมํประจนัต๑

 ยางน้ํากลัดเหนือ  หนองหญา๎ปล๎อง  เพชรบรีุ          300  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมถนนคันคลองสํงน้ําอาํงเกบ็น้ํากระหรําง3  ปาุเด็ง  แกงํกระจาน  เพชรบรีุ           42  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมถนนหลังคันอาํงเกบ็น้ําหว๎ยสงสัย  เขากระปกุ  ทํายาง  เพชรบรีุ           18  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    เพชรบรูณ๑           50  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    เพชรบรูณ๑           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    เพชรบรูณ๑          320  ราย  สป.กษ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    เพชรบรูณ๑       1,200  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    เพชรบรูณ๑          110  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานเพชรบรูณ๑

 ปาเลา  เมือง  เพชรบรูณ๑           41  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    เพชรบรูณ๑      29,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    เพชรบรูณ๑           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    เพชรบรูณ๑          862  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  หนองไผํ  หนองไผํ  เพชรบรูณ๑           30  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขาค๎อ  เขาค๎อ  เพชรบรูณ๑           10  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ซับพทุรา  ชนแดน  เพชรบรูณ๑             6  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สระแกว๎  บงึสามพนั  เพชรบรูณ๑           15  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ตะเบาะ  เมือง  เพชรบรูณ๑           10  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ซับเปบิ  วงัโปงุ  เพชรบรูณ๑             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บอํรัง  วเิชียรบรีุ  เพชรบรูณ๑           12  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ยางสาว  วเิชียรบรีุ  เพชรบรูณ๑             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาสนุํน  ศรีเทพ  เพชรบรูณ๑           13  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ตาดกลอย  หลํมเกาํ  เพชรบรูณ๑             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ศิลา  หลํมเกาํ  เพชรบรูณ๑           10  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ซับพทุรา  ชนแดน  เพชรบรูณ๑             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 พทุธบาท  ชนแดน  เพชรบรูณ๑             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ลาดแค  ชนแดน  เพชรบรูณ๑             2  แหงํ  สปก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ยางงาม  นาหนองไผํ  เพชรบรูณ๑             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาสนุํน  ศรีเทพ  เพชรบรูณ๑             2  แหงํ  สปก.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําอาํงเกบ็น้ํารัตนัยอนัเนื่องมาจก

พระราชดําริ

 เขาค๎อ  เขาค๎อ  เพชรบรูณ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองสํงน้ําคอนกรีตดาด อาํงเกบ็น้ําหว๎ยปาุ

แดง โครงการชลประทานเพชรบรูณ๑

 ปาุเลา  เมือง  เพชรบรูณ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายบา๎นหนองผักบุง๎พร๎อมระบบสํงน้ํา  นายม  เมือง  เพชรบรูณ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ชนแดน  ชนแดน  เพชรบรูณ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ซับสมอทอด  บงึสามพนั  เพชรบรูณ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ในเมือง  เมือง  เพชรบรูณ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หนองไผํ  หนองไผํ  เพชรบรูณ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 1L-RMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยปาุแดง  สะเดียง  เมือง  เพชรบรูณ๑          500  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยปาุแดง  ปาุเลา  เมือง  เพชรบรูณ๑          450  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 2L-RMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยปาุแดง  ปาุเลา  เมือง  เพชรบรูณ๑          800  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง 2R-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยปาุแดง  นาง่ัว  เมือง  เพชรบรูณ๑          150  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลอง MC ฝายฝ่ังซ๎ายแมํน้ําปาุสัก  ปากชํอง  หลํมสัก  เพชรบรูณ๑          970  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันคลองLMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยปาุแดง  ปาุเลา  เมือง  เพชรบรูณ๑       1,400  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบริเวณหวังานอาํงเกบ็น้ําคลองลํากง  วงัทําดี  หนองไผํ  เพชรบรูณ๑          300  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบริเวณหวังานอาํงเกบ็น้ํารัตนัย  เขาค๎อ  เขาค๎อ  เพชรบรูณ๑          110  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบริเวณหวังานอาํงเกบ็น้ําหว๎ยปาุแดง  ปาุเลา  เมือง  เพชรบรูณ๑           80  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบริเวณหวังานอาํงเกบ็น้ําหว๎ยใหญํ  หว๎ยใหญํ  เมือง  เพชรบรูณ๑          200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    แพรํ          100  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  แมํจัว๊ะ  เดํนชัย  แพรํ           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 แมํจัว๊ะ  เดํนชัย  แพรํ           60  ราย  มม.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    แพรํ           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    แพรํ       1,000  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    แพรํ       1,000  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    แพรํ           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานแพรํ

 ปาุแมต  เมือง  แพรํ           44  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาแมํยม

 ปาุแมต  เมือง  แพรํ           48  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    แพรํ          700  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    แพรํ      19,400  ราย  กสก.

 I 08  สํงเสริมการปลูกหมํอนเล้ียงไหมในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 

(พฒันาทักษะอาชีพหมํอนไหม )

 แมํจัว๊ะ  เดํนชัย  แพรํ  1 แหงํ  ราย  มม.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    แพรํ           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    แพรํ          616  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    แพรํ             2  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  รํองกาศ  สูงเมํน  แพรํ  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นเวยีง  ร๎องกวาง  แพรํ             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ไผํโทน  ร๎องกวาง  แพรํ             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เวยีงต๎า  ลอง  แพรํ             3  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 น้ําเลา  ร๎องกวาง  แพรํ             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เวยีงต๎า  ลอง  แพรํ             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาพนู  วงัช้ิน  แพรํ             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เตาปนู  สอง  แพรํ             2  แหงํ  สปก.

 G 07  ซํอมแซมคลองซอย 10R-LMC และระบบสํงน้ํา  หนองมํวงไขํ  หนองมํวงไขํ  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคลองซอย 7R-LMC และระบบสํงน้ํา  หนองมํวงไขํ  หนองมํวงไขํ  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 23R-LMC กม.0+550 ถงึ กม.

1+500 จงัหวดัแพรํ

 เหมืองหม๎อ  เมือง  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC.และ อาคารประกอบไซฟอุน

รํองผา กม.72+407 จงัหวดัแพรํ

 น้ําชํา  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ของคลอง LMC กม.12+800 ถงึ 

13+800 จงัหวดัแพรํ

 ทุํงน๎าว  สอง  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ของคลอง LMC กม.65+550 ถงึ 

66+550 จงัหวดัแพรํ

 ดอนมูล  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ของคลอง LMC.

กม.73+432 จงัหวดัแพรํ

 แมํจัว๊ะ  เดํนชัย  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นและบานระบายในคลอง RMC  

จงัหวดัแพรํ

 ดําเนินการ

หลายจดุ

 ดําเนินการหลายจดุ  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําเขา๎คลอง LMC 

กม.50+572 จงัหวดัแพรํ

 รํองฟอง  เมือง  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําเขา๎คลอง LMC 

กม.56+465 จงัหวดัแพรํ

 นาจกัร  เมือง  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําปาุ คลอง LMC กม.62+725 

จงัหวดัแพรํ

 บา๎นเหลํา  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําปาุ คลอง LMC กม.67+210 

จงัหวดัแพรํ

 หวัฝาย  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอด คลอง 33R-LMC กม.2+830  

จงัหวดัแพรํ

 น้ําชํา  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานระบายทํอรับน้ําปาุในคลอง LMC 

จงัหวดัแพรํ

 ดําเนินการ

หลายจดุ

 ดําเนินการหลายจดุ  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลอง RMC กม.52+600 จงัหวดัแพรํ  สบสาย  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอลอดชํอแฮและคันคลอง LMC กม.

57+507  จงัหวดัแพรํ

 นาจกัร  เมือง  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารท้ีงน้ําไซฟอุนแมํหลําย กม .38+708 

จงัหวดัแพรํ

 หว๎ยม๎า  เมือง  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารน้ําตก คลองซอย 32R-LMC จงัหวดั

แพรํ

 น้ําชํา  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารน้ําตกท่ี 1 คลอง RMC กม.50+904 

จงัหวดัแพรํ

 เวยีงทอง  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําเขา๎คลอง RMC 

กม.51+672 จงัหวดัแพรํ

 สบสาย  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําปาุและคันคลอง LMC กม.

58+398 จงัหวดัแพรํ

 นาจกัร  เมือง  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมอาคารรางเทขา๎มคลอง LMC กม.71+577 

จงัหวดัแพรํ

 แมํจัว๊ะ  เดํนชัย  แพรํ             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บา๎นหนุน  สอง  แพรํ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ร๎องเขม็  ร๎องกวาง  แพรํ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หว๎ยออ๎  ลอง  แพรํ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สูงเมํน  สูงเมํน  แพรํ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนบริเวณท่ีทําการโครงการสํงน้ําและ

บาํรุงรักษาแมํยม

 นาจกัร  เมือง  แพรํ           10  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบริเวณท่ีทําการฝุายสํงน้ําและ

บาํรุงรักษาท่ี 1

 บา๎นกลาง  สอง  แพรํ           30  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําฝ่ังขวาฝายทําช๎าง  ปาุแดง  เมืองแพรํ  แพรํ          333  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําฝ่ังขวาและฝ่ังซ๎ายอาํง

เกบ็น้ําแมํมาน

 หวัฝาย  สูงเมํน  แพรํ       1,833  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนรอบบริเวณโครงการชลประทานแพรํ  ปาุแมต  เมืองแพรํ  แพรํ           20  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ภเูกต็           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ภเูกต็           90  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ภเูกต็           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ภเูกต็           30  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานภเูกต็

 ทุํงทอง  กระทู๎  ภเูกต็           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ภเูกต็       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ภเูกต็       4,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ภเูกต็           50  ราย  กสก.

 G 07  ซํอแซมทํอลอดถนน กม .3+995 ถนนรอบบริเวณอาํง

เกบ็น้ําบางวาด จงัหวดัภเูกต็

 กะทู๎  กะทู๎  ภเูกต็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองพระเทวพร๎อมระบบสํงน้ํา อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัภเูกต็

 เทพกระษตัรี  ถลาง  ภเูกต็             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  รัษฎา  เมืองภเูกต็  ภเูกต็             1  แหงํ  กป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ปาุคลอก  ถลาง  ภเูกต็             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนภายในโครงการอาํงเกบ็น้ําบางเหนียว

ดํา

 ศรีสุนทร  ถลาง  ภเูกต็       1,200  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนภายในโครงการอาํงเกบ็น้ําคลองกะทะ  ฉลอง  เมือง  ภเูกต็          260  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    มหาสารคาม           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    มหาสารคาม          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    มหาสารคาม          500  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    มหาสารคาม       2,600  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    มหาสารคาม          130  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานมหาสารคาม

 ตลาด  เมือง  มหาสารคาม           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาเสียวใหญํ

 บรบอื  บรบอื  มหาสารคาม           44  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    มหาสารคาม      33,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    มหาสารคาม          137  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    มหาสารคาม          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    มหาสารคาม           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 แกง๎แก  โกสุมพสัิย  มหาสารคาม            -    ราย  พด.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    มหาสารคาม       2,874  ราย  ปศ.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร จาํนวน 16 คร้ัง 160 คน  หนองบวัแกว๎  พยคัฆภมูิพสัิย  มหาสารคาม  20/1  ราย/กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กกุใส๎จอํ  กนัทรวชัิย  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ขามเฒําพฒันา  กนัทรวชัิย  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 มะคํา  กนัทรวชัิย  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ศรีสุข  กนัทรวชัิย  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เลิงแฝก  กดุรัง  มหาสารคาม             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โพนทอง  เชียงยนื  มหาสารคาม             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ปอพาน  นาเชือก  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สําโรง  นาเชือก  มหาสารคาม             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองกงุ  นาเชือก  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาดูน  นาดูน  มหาสารคาม             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โนนแดง  บรบอื  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัใหมํ  บรบอื  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาขาํ  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  ชุมชน  พด.

 G 06  ซํอมแซมด๎านท๎าย ปตร .กดุเดือยไก ํ(อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ) มหาสารคาม

 มะคํา  กนัทรวชัิย  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํชํวงบา๎นโพธิ ์ จงัหวดั

มหาสารคาม

 หนองแสง  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมทํอรับน้ํา 1แถว ฝ่ังซ๎ายท๎ายฝายยางบา๎น

ตําแย พร๎อมคันดิน จงัหวดัมหาสารคาม

 โพธิชั์ย  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํ   ฝ่ังขวา ชํวง

ท๎ายฝายยางบา๎นชาดหวัเรือ จงัหวดัมหาสารคาม

 หวัเรือ  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํ   ฝ่ังซ๎าย ชํวง

ท๎ายฝายยางบา๎นชาดหวัเรือ จงัหวดัมหาสารคาม

 หวัเรือ  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํชํวงบา๎นโนน

ทํอน จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองแสง  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงขวาท๎ายฝาย

ยางบา๎นแดง จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองแสง  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎าย หน๎าฝาย

ยางบา๎นแดง จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองแสง  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียใหญ ํท๎ายฝายยางบา๎น

แคน จงัหวดัมหาสารคาม

 แคน  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมอาคารอาคารระบายน้ําฉกุเฉนิฝายยางบา๎น

ชาดหวัเรือ  จงัหวดัมหาสารคาม

 หวัเรือ  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม Road Culvert หว๎ยเชียงคํา จงัหวดั

มหาสารคาม

 กาํพี้  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.4R-D1   จงัหวดัมหาสารคาม  แหใํต๎  โกสุมพสัิย  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.D2  (หว๎ยซัน) จงัหวดัมหาสารคาม  ยางทําแจง๎  โกสุมพสัิย  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.D5  (หว๎ยน้ําเค็ม)  ยางทําแจง๎  โกสุมพสัิย  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม สถานีสูบน้ํา ปตร .หว๎ยเชียงสํง จงัหวดั

มหาสารคาม

 เลิงใต๎  โกสุมพสัิย  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง RMC อาํงเกบ็น้ําหนองบอํ จงัหวดั

มหาสารคาม

 บรบอื  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินฝ่ังขวาพร๎อมอาคารระบายน้ําปากหว๎ย

เชียงคํา จงัหวดัมหาสารคาม

 กาํพี้  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญหํน๎าฝายวงัยางตอนบน

 จงัหวดัมหาสารคาม

 นาขาํ  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินและลาดทํานบ ปตร .แกงํเลิงจาน 

จงัหวดัมหาสารคาม

 แกงํเลิงจาน  เมือง  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินและลาดทํานบ ปตร .ทําสองคอน 

จงัหวดัมหาสารคาม

 ทําสองคอน  เมือง  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินอาํงเกบ็น้ําหนองไฮ  จงัหวดั

มหาสารคาม

 ประชาพฒันา  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายฝายบา๎นง้ิว ø 1 เมตร

 จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองมํวง  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายฝายบา๎นเปลือย ø 

1.25x1.25 เมตร จงัหวดัมหาสารคาม

 หวาย  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายฝายบา๎นเปาู ø 1 

เมตร จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองจกิ  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายฝายบา๎นมํวง ø 1 

เมตร จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองมํวง  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายฝายบา๎นมะแซว ø 

2x2 เมตร จงัหวดัมหาสารคาม

 หวาย  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายฝายบา๎นยาง ø 1 

เมตร จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองมํวง  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายอาํงเกบ็น้ําหนองตุ -

หนองแวง ø 1 เมตร จงัหวดัมหาสารคาม

 บวัมาศ  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ํา 1 แถว ฝ่ังซ๎ายท๎ายฝายยางบา๎น

ชาดหวัเรือ จงัหวดัมหาสารคาม

 หวัเรือ  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



123

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมปอูงกนัการกดัเซาะด๎านท๎ายและคันดินโอบ

ด๎านเหนือ ปตร.กดุเชียงสา ฝ่ังซ๎าย ฝ่ังขวา จงัหวดั

มหาสารคาม

 ทําตูม  เมือง  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปอูงกนัตล่ิงฝายยางบา๎นมะแซว จงัหวดั

มหาสารคาม

 หวาย  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายวงัยางตอนบน จงัหวดัมหาสารคาม  นาขาํ  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมลาด slope บริเวณคันพนังกัน้น้ําชี ปตร .กดุ

แดง กม.0+200-0+250 จงัหวดัมหาสารคาม

 เกิง้  เมือง  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวชํวงบา๎นแคน 

จงัหวดัมหาสารคาม

 แคน  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญชํํวงบา๎นปลาบูํ

 จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองแสง  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญชํํวงบา๎นเปาู 

จงัหวดัมหาสารคาม

 กาํพี้  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญท๎ํายฝายยาง

บา๎นมะแซว จงัหวดัมหาสารคาม

 หวาย  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นกาํพี ้จงัหวดัมหาสารคาม

 กาํพี้  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นเขวาค๎อ จงัหวดัมหาสารคาม

 แคน  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นโคกกลาง จงัหวดัมหาสารคาม

 แคน  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นง้ิวและบา๎นหนองมํวง จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองมํวง  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นบมํทํุง จงัหวดัมหาสารคาม

 หนองแสง  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นมะแซว จงัหวดัมหาสารคาม

 หวาย  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นยาง จงัหวดัมหาสารคาม

 ยาง  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นหนองตุ-หนองแวง จงัหวดัมหาสารคาม

 บวัมาศ  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินกัน้ลําหว๎ยเชียงคําฝ่ังซ๎ายและฝ่ัง

ขวาชํวงบา๎นกาํพีห้มูํ1 จงัหวดัมหาสารคาม

 กาํพี้  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินลําเสียวน๎อย ฝ่ังขวา จงัหวดั

มหาสารคาม

 หนองแสง  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินลําเสียวน๎อย ฝ่ังซ๎าย จงัหวดั

มหาสารคาม

 หนองแสง  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินลําเสียวใหญ ํฝ่ังขวาชํวงบา๎น

ซองแมว จงัหวดัมหาสารคาม

 หวัเรือ  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงยาแนวท๎าย อาคารระบายน้ํา 

(Spillway) อาํงเกบ็น้ําหว๎ยคะคาง จงัหวดัมหาสารคาม

 โคกกอํ  เมือง  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอรับน้ําด๎านท๎ายโรงสูบบา๎นมะแซว 

จงัหวดัมหาสารคาม

 หวาย  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอรับน้ําบา๎นเขวาค๎อ จงัหวดั

มหาสารคาม

 แคน  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอรับน้ําบา๎นฮํองน๎อย จงัหวดั

มหาสารคาม

 กาํพี้  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอรับน้ําหน๎าฝายยางบา๎นมะแซว 

จงัหวดัมหาสารคาม

 หวาย  วาปปีทุม  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอลอดพนังกัน้น้ําชี A1 จงัหวดั

มหาสารคาม

 ยางทําแจง๎  โกสุมพสัิย  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําหนองบอํ 

จงัหวดัมหาสารคาม

 บรบอื  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําหว๎ยเชียงคํา จงัหวดั

มหาสารคาม

 กาํพี้  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ขามเรียน  ยางสีสุราช  มหาสารคาม             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บรบอื  บรบอื  มหาสารคาม             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ตลาด  เมืองมหาสารคาม  มหาสารคาม             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยค๎อ  เขวาไรํ  นาเชือก  มหาสารคาม           68  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยเชียงคํา  โนนราษี  บรบอื  มหาสารคาม          111  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนรอบอาํงเกบ็น้ําหนองบอํ  บรบอื  บรบอื  มหาสารคาม          400  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนหวังานฝายยางบา๎นชาดหวัเรือ  หวัเรือ  วาปปีทุม  มหาสารคาม          100  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  เมืองใหมํ  มุกดาหาร  มุกดาหาร           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 เมืองใหมํ  มุกดาหาร  มุกดาหาร           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    มุกดาหาร           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    มุกดาหาร       1,950  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    มุกดาหาร       1,000  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    มุกดาหาร           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานมุกดาหาร

 ศรีบญุเรือน  เมือง  มุกดาหาร           41  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    มุกดาหาร          500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    มุกดาหาร      13,200  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    มุกดาหาร       1,084  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    มุกดาหาร          358  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    มุกดาหาร           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    มุกดาหาร          903  ราย  ปศ.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาอดุม  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             7  แหงํ  สปก.

 G 06  ซํอมแซมและบาํรุงรักษาหวังาน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมและบาํรุงรักษาหวังาน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยไรํ  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมและบาํรุงรักษาหวังาน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยหนิลับ  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม TOEDRAIN ท๎ายทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยมุก  น้ําเที่ยง  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ปลายคลอง 1RLMC กม.ท่ี 1+900 อาํง

เกบ็น้ําหว๎ยมุก จงัหวดัมุกดาหาร

 น้ําเที่ยง  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย 1L-1R-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

ขีเ้หล็ก

 นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย 1R1-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

ขีเ้หล็ก

 นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย 1R2-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

ขีเ้หล็ก

 นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย 1R-2R-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

ขีเ้หล็ก

 นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย 1R3-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

ขีเ้หล็ก

 นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย 2R1-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

ขีเ้หล็ก

 นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย 2R-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยขีเ้หล็ก  นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย 4R-LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยขีเ้หล็ก  นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย LMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยขีเ้หล็ก  นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง สาย RMC อาํงเกบ็น้ําหว๎ยขีเ้หล็ก  นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันดินหว๎ยมุก โครงการพฒันาลํุมน้ําหว๎ยมุก 

หว๎ยเสียว หว๎ยหนู เพือ่ปอูงกนัอทุกภยั จงัหวดัมุกดาหาร

 ผ่ึงแดด  เมือง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินหว๎ยเสียว โครงการพฒันาลํุมน้ําหว๎ยมุก

 หว๎ยเสียว หว๎ยหนู เพือ่ปอูงกนัอทุกภยั จงัหวดั

มุกดาหาร

 ผ่ึงแดด  เมือง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินหว๎ยหนู โครงการพฒันาลํุมน้ําหว๎ยมุก 

หว๎ยเสียว หว๎ยหนู เพือ่ปอูงกนัอทุกภยั จงัหวดัมุกดาหาร

 บา๎นโคก  เมือง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอและถนนแนวทํอ อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอและถนนแนวทํอ อาํงเกบ็น้ําหว๎ยหนิลับ  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมท๎ายอาคารระบายน้ําล๎น อาํงเกบ็น้ําถ้าํไม๎ดํู  คําชะอี  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมท๎ายอาคารระบายน้ําล๎น อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

ขีเ้หล็ก

 นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมท๎ายอาคารระบายน้ําล๎น อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

ขีเ้หล็ก (ตอนบน)

 นาสะเม็ง  ดอนตาล  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินและอาคารประกอบ ฝายหว๎ยปุงุ  คําบก  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหน๎าทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําถ้าํไม๎ดํู  คําชะอี  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหวัจาํย ทรบ.ปากคลองอาํงเกบ็น้ําหว๎ยทา 

กม.0+000 จงัหวดัมุกดาหาร

 กกตูม  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหวัจาํยน้ําพร๎อมอาคารประกอบสาย 1RMP 

อาํงเกบ็น้ําหว๎ยหมากไฟ

 โพนทราย  เมือง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงและเอน็ คสล .แกม๎ลิงหว๎ยบางทราย  

จงัหวดัมุกดาหาร

 บางทรายใหญํ  เมือง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารท้ิงน้ํา อาํงเกบ็น้ําหว๎ยขีเ้หล็ก  นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับและควบคุมน้ํา LMC อาํงเกบ็

น้ําหว๎ยขีเ้หล็ก จงัหวดัมุกดาหาร

 นากอก  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับและควบคุมน้ํา RMC อาํงเกบ็

น้ําหว๎ยขีเ้หล็ก จงัหวดัมุกดาหาร

 นากอก  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารประกอบ อาํงเกบ็น้ําหว๎ยหนิลับ  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําขา๎งถนนหวังาน อาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยมุก

 น้ําเที่ยง  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําปาุ กม .10+500 อาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยชะโนด จงัหวดัมุกดาหาร

 หนองบวั  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น ฝายหว๎ยปุงุ  คําบก  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น อาํงเกบ็น้ําถ้าํไม๎ดํู  คําชะอี  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น อาํงเกบ็น้ําหว๎ยชะโนด  หนองบวั  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น อาํงเกบ็น้ําหว๎ยมุก  น้ําเที่ยง  คําชะอี  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารและเขือ่น อาํงเกบ็น้ําหว๎ยชะโนด  หนองบวั  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารและเขือ่นอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแคน  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารและเขือ่นอาํงเกบ็น้ําหว๎ยไรํ  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารและเขือ่นอาํงเกบ็น้ําหว๎ยหนิลับ  หนองแคน  ดงหลวง  มุกดาหาร             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 นิคมคําสร๎อย  นิคมคําสร๎อย  มุกดาหาร             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 มุกดาหาร  เมือง  มุกดาหาร             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หนองสูง  หนองสูง  มุกดาหาร             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    แมํฮํองสอน          350  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    แมํฮํองสอน           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    แมํฮํองสอน          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    แมํฮํองสอน          150  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    แมํฮํองสอน          900  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    แมํฮํองสอน           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานแมํฮํองสอน

 ผาผํอง  เมือง  แมํฮํองสอน           46  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    แมํฮํองสอน      11,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    แมํฮํองสอน           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    แมํฮํองสอน          944  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํเงา  ขนุยวม  แมํฮํองสอน             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ผาบอํง  เมือง  แมํฮํองสอน             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยโปงุ  เมือง  แมํฮํองสอน           26  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ขนุยวม  ขนุยวม  แมํฮํองสอน             1  แหงํ  สปก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เวยีงใต๎  ปาย  แมํฮํองสอน             3  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยโปงุ  เมืองแมํฮํองสอน  แมํฮํองสอน             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํลาน๎อย  แมํลาน๎อย  แมํฮํองสอน             1  แหงํ  สปก.

 G 07  ซํอมแซมฝายโพซอ จงัหวดัแมํฮํองสอน  เสาหนิ  แมํสะเรียง  แมํฮํองสอน             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาคารประกอบระบบสํงน้ํา ฝายปางหมู ตาม

พระราชดําริ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญํ

 ปางหมู  เมือง  แมํฮํองสอน             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 แมํลาน๎อย  แมํลาน๎อย  แมํฮํองสอน             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บา๎นกาศ  แมํสะเรียง  แมํฮํองสอน             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนภายในหวังานโครงการชลประทาน

แมํฮํองสอน

 ผาบอํง  เมือง  แมํฮํองสอน          500  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนสันอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแมํฮํองสอน  ปางหมู  เมือง  แมํฮํองสอน          300  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    ยโสธร          120  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ยโสธร           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ยโสธร          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ยโสธร          900  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ยโสธร       1,400  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ยโสธร           90  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานยโสธร

 ตาทอง  เมือง  ยโสธร           41  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ยโสธร          700  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ยโสธร      19,800  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ยโสธร          114  ราย  ตส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ยโสธร          358  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ยโสธร           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ยโสธร       2,053  ราย  ปศ.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําสถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูพร๎อม

ระบบสํงน้ําบา๎นปลาอดี

 นาแก  คําเขือ่นแกว๎  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําสถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูพร๎อม

ระบบสํงน้ําบา๎นหนองเทา

 นาแก  คําเขือ่นแกว๎  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําจนัทวงศ๑  กดุชุม  กดุชุม  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมลาดทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยยาง  นาแก  คําเขือ่นแกว๎  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารระบายน้ํา โครงการพฒันาแหลํงน้ํา

ตําบลกดุชุมอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 กดุชุม  กดุชุม  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารระบายน้ํา โครงการลําหว๎ยกดุกงุ  บากเรือ  มหาชนะชัย  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําอาํงเกบ็น้ําหนองอึง่  ค๎อเหนือ  เมืองยโสธร  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงกดุผือ  เขือ่งคํา  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหว๎ยกดุเจยี  พร๎อมอาคารประกอบ  เขือ่งคํา  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดิน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยลิงโจน จงัหวดัยโสธร  หอ๎งแซง  เลิงนกทา  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดิน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยสะแบก จงัหวดัยโสธร  บุงํค๎า  เลิงนกทา  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินอาํงเกบ็น้ําหนองอึง่ จงัหวดัยโสธร  ค๎อเหนือ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันพนังกัน้น้ําลําเซบาย จงัหวดัยโสธร  กูจําน, นาแก, 

น้ําคํา

 คําเขือ่นแกว๎  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันพนังเขือ่นยโสธรฝ่ังซ๎าย กม .14+125  สําราญ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันพนังเขือ่นยโสธรฝ่ังซ๎าย กม .15+380  สําราญ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันพนังเขือ่นยโสธรฝ่ังซ๎าย กม .15+725  สําราญ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันพนังเขือ่นยโสธรฝ่ังซ๎าย กม .22+500  สําราญ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันพนังเขือ่นยโสธรฝ่ังซ๎าย กม .27+375  สําราญ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมประตูระบายน้ําภายในคลอง อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

สะแบก จงัหวดัยโสธร

 บุงํค๎า  เลิงนกทา  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําหว๎ยกา๎นฮุง จงัหวดัยโสธร  ค๎อเหนือ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโรงสูบสถานีสูบน้ํา P.1 จงัหวดัยโสธร  มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

10+050 จงัหวดัยโสธร

 เขือ่งคํา  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

12+065 จงัหวดัยโสธร

 สําราญ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

15+000 จงัหวดัยโสธร

 ค๎อเหนือ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



130

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

15+400 จงัหวดัยโสธร

 ค๎อเหนือ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

15+800 จงัหวดัยโสธร

 ค๎อเหนือ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

17+250 จงัหวดัยโสธร

 ค๎อเหนือ  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

4+400 จงัหวดัยโสธร

 เขือ่งคํา  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

5+912 จงัหวดัยโสธร

 เขือ่งคํา  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร  ฝ่ังซ๎าย กม .

7+050 จงัหวดัยโสธร

 เขือ่งคํา  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําเขือ่นยโสธร ฝ่ังซ๎าย กม .

2+080 จงัหวดัยโสธร

 เขือ่งคํา  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงพนังกนัน้ําชีฝ่ังซ๎าย พร๎อมอาคารประกอบ  เขือ่งคํา  เมือง  ยโสธร             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 คําเตย  ไทยเจริญ  ยโสธร             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 กระจาย  ปาุต้ิว  ยโสธร             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ฟาูหยาด  มหาชนะชัย  ยโสธร             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ในเมือง  เมืองยโสธร  ยโสธร             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  นาโสํ  กดุชุม  ยโสธร             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-1L สถานีสูบน้ํา P.1  มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          140  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-1R สถานีสูบน้ํา P.1  มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          222  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-1R-1L สถานีสูบน้ํา

 P.1

 มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          180  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-1R-3L สถานีสูบน้ํา

 P.1

 มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          120  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-2L สถานีสูบน้ํา P.1  มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          300  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-3R สถานีสูบน้ํา P.1  มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          320  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-5L สถานีสูบน้ํา P.1  มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          190  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-5L1L สถานีสูบน้ํา 

P.1

 มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          235  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 1MC-6R สถานีสูบน้ํา P.1  มํวง  มหาชนะชัย  ยโสธร          290  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย MC-1L สถานีสูบน้ํา P.5  หวัเมือง  มหาชนะชัย  ยโสธร          190  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย MC-3R สถานีสูบน้ํา P.5  หวัเมือง  มหาชนะชัย  ยโสธร          190  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    ยะลา           50  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ยะลา           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ยะลา          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ยะลา            -    ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ยะลา          200  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ยะลา           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานยะลา

 สะเตง  เมือง  ยะลา           47  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาปตัตานี

 ตาเซะ  เมือง  ยะลา           66  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ยะลา       8,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ยะลา      14,400  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ยะลา           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 กรงปนิัง  กรงปนิัง  ยะลา            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 ลําเพา  เมือง  ยะลา            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 ลําใหมํ  เมือง  ยะลา            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 ยะต๏ะ  รามัน  ยะลา            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 จะกว๏ะ  รามัน  ยะลา            -    ราย  พด.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  สะเตง  เมืองยะลา  ยะลา           30  ราย  วก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ถ่าํทะลุ  บนันังสตา  ยะลา           30  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  เบตง  เบตง  ยะลา           30  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  สะเอะ  กรงปนิัง  ยะลา           30  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  กายบูอเกาะ  รามัน  ยะลา           30  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ปะแต  ยะหา  ยะลา           30  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ธารโต  ธารโต  ยะลา           20  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ยะลา       1,026  ราย  ปศ.

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

ยะลา จาํนวน 15 แหงํ

                 -                        -    ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากมี อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 บาโร๏ะ  ยะหา  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํา โครงการคันกัน้น้ําคลองอแูบ    หมูํที่ 2  ยะต๏ะ  รามัน  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ํา D7 -1.0 R กม.

0+600-0+900

 ตาเซะ  เมือง  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ํา D7R กม.1+350  ตาเซะ  เมือง  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโครงการฝายบา๎นจฬุาภรณ๑พฒันา 11    หมูํที่  11   

บาละ

 กาบงั  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ํา - ท้ิงน้ําคันกัน้น้ําเขือ่นปตัตานี กม .

0+920

 ตาเซะ  เมือง  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอสํงน้ําโครงการฝายบา๎นเจาะบอืรา (พรด.)    หมูํที่ 1  ธารโต  ธารโต  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอสํงน้ําโครงการฝายบา๎นนิคมสร๎างตนเอง

ภาคใต๎ (พรด.)

  หมูํที่ 6  ตล่ิงชัน  บนันังสตา  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมลาดตล่ิงด๎านท๎ายเขือ่นปตัตานี กม .0+445 - 

0+525

 ตาเซะ  เมือง  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎าย Spil Way จงัหวดัยะลา  ตาเซะ  เมือง  ยะลา             1  แหงํ  ชป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ตาเนาะแมเราะ  เบตง  ยะลา             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    ร๎อยเอด็           60  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  นิเวศน๑  ธวชับรีุ  ร๎อยเอด็           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 นิเวศน๑  ธวชับรีุ  ร๎อยเอด็           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ร๎อยเอด็           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ร๎อยเอด็          270  ราย  กสก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ร๎อยเอด็       2,000  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ร๎อยเอด็       3,600  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ร๎อยเอด็          200  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานร๎อยเอด็

 รอบเมือง  เมือง  ร๎อยเอด็           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาชีกลาง

 พระธาตุ  เชียงขวญั  ร๎อยเอด็           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ร๎อยเอด็          700  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ร๎อยเอด็      48,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ร๎อยเอด็           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บวัใหมํ  น้ําพอง  ขอนแกนํ           40  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ร๎อยเอด็       4,105  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    ร๎อยเอด็             2  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  ปาุสังข๑  จตุรพกัตร๑พมิาน  ร๎อยเอด็  100/1  ราย/กลํุม  กข.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  บงึงาม  หนองพอก  ร๎อยเอด็           30  ราย  วก.

 G 06  ซํอมแซมคลองสํงน้ํา อาํงเกบ็น้ําหว๎ยนาเหลํา (อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ) จงัหวดัร๎อยเอด็

 โพธิท์อง  เสลภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญบํา๎นเมืองบวัท้ังสองฝ่ัง

พร๎อมอาคารระบายน้ํา จงัหวดัร๎อยเอด็

 เมืองบวั  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํ   ฝ่ังขวา ชํวง

บา๎นตํองต๎อน จงัหวดัร๎อยเอด็

 กูกําสิงห๑  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํ   ฝ่ังขวา ชํวง

หน๎าฝายบา๎นหนองเบน จงัหวดัร๎อยเอด็

 กูกําสิงห๑  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํ   ฝ่ังขวา ชํวง

หน๎าฝายยางบา๎นเมืองบวั จงัหวดัร๎อยเอด็

 เมืองบวั  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํ   ฝ่ังซ๎าย ชํวง

หน๎าฝายยางบา๎นเมืองบวั จงัหวดัร๎อยเอด็

 เมืองบวั  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํ ฝ่ังขวา ชํวงท๎าย

ฝายบา๎นหนองเบน จงัหวดัร๎อยเอด็

 กูกําสิงห๑  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํบา๎นดอนแคน 

ท้ังสองฝ่ัง จงัหวดัร๎อยเอด็

 ฝาง  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงขวา ชํวงท๎าย

ฝายยางบา๎นเขวาน๎อยเขวาคํา จงัหวดัร๎อยเอด็

 น้ําออ๎ม  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎าย ชํวงท๎าย

ฝายยางบา๎นเขวาน๎อยเขวาคํา จงัหวดัร๎อยเอด็

 เหลําหลวง  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎าย ชํวงบา๎น

เขวาคํา จงัหวดัร๎อยเอด็

 โนนสวาํง  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07   ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญฝ่ัํงซ๎าย ชํวงหน๎า

ฝายยางบา๎นเขวาน๎อยเขวาคํา จงัหวดัร๎อยเอด็

 โนนสวาํง  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงคลองสระแก-วงัม๎า พร๎อมอาคารประกอบ  ทุํงหลวง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงรํองดอนแบงพร๎อมอาคารประกอบ  สระคู  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองคูพร๎อมอาคารประกอบ  ศรีสวาํง  โพนทราย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  แกม๎ลิงหนองสุขาพร๎อมอาคารประกอบ  อาจสามารถ  อาจสามารถ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกลําเตา  เมืองบวั  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมคันดินลําเสียวใหญ ํบา๎นดํู 2 ฝ่ัง จงัหวดัร๎อยเอด็  หนองแคน  ปทุมรัตน๑  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.กดุปลาเขง็ บา๎นทําโพธิ์

  จงัหวดัร๎อยเอด็

 วงัหลวง  เสลภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.บา๎นบาก

  จงัหวดัร๎อยเอด็

 วงัหลวง  เสลภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.บา๎นมะแว

  จงัหวดัร๎อยเอด็

 บงึงาม  ทุํงเขาหลวง  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.บา๎นรํองซํวง  จงัหวดัร๎อยเอด็  เทอดไทย  ทุํงเขาหลวง  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ประตูระบายน้ําเขา๎นา คลองสาย MC-7L  

กม.1+400 จงัหวดัร๎อยเอด็

 ปาฝา  จงัหาร  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองสํงน้ํา 1L-MC กม.2+300 - กม.2+530

 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยนาเหลํา (โครงการในพระราชดําริ) 

จงัหวดัร๎อยเอด็

 โพธิท์อง  เสลภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 1L-2R-MC กม.0+000-1+749 อาํง

เกบ็น้ําหว๎ยวงันอง จงัหวดัร๎อยเอด็

 ภเูขาทอง  หนองพอก  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 1R-2L-2R-MC กม.0+000-1+130

 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยวงันอง จงัหวดัร๎อยเอด็

 ภเูขาทอง  หนองพอก  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 2L-2R-MC กม.0+000-2+040 อาํง

เกบ็น้ําหว๎ยวงันอง จงัหวดัร๎อยเอด็

 ภเูขาทอง  หนองพอก  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 3L-2R-MC กม.0+000-0+700 อาํง

เกบ็น้ําหว๎ยวงันอง จงัหวดัร๎อยเอด็

 ภเูขาทอง  หนองพอก  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันคลองคลอง 2R-LMC กม.0+000-5+300 

อาํงเกบ็น้ําหว๎ยวงันอง จงัหวดัร๎อยเอด็

 ภเูขาทอง  หนองพอก  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินคลองระบาย D4 ท่ี กม.3+330-กม.

3+310 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแองํ จงัหวดัร๎อยเอด็

 สีแกว๎  เมือง  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินคันกัน้น้ําท๎าย ปตร . ฝายยางบา๎นดอน

หมํวย จงัหวดัร๎อยเอด็

 โพนทราย  โพนทราย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินด๎านท๎ายฝายยางบา๎นเล๎าขา๎ว จงัหวดั

ร๎อยเอด็

 หนิกอง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํด๎านหน๎าฝายยางบา๎น

เล๎าขา๎ว 3 จดุ จงัหวดัร๎อยเอด็

 หนิกอง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํพร๎อมหนิเรียงหน๎า

ฝายบา๎นโพนฝูาย จงัหวดัร๎อยเอด็

 หนิกอง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํหน๎าฝายบา๎นโพนฝูาย 

จงัหวดัร๎อยเอด็

 หนิกอง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญถํกูน้ํากดัเซาะบริเวณ

บา๎นโพนพองุ จงัหวดัร๎อยเอด็

 หนิกอง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญท๎ําย ปตร . กูกําสิงห๑ 

จงัหวดัร๎อยเอด็

 หนิกอง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญท๎ําย ปตร .กูกําสิงห๑ 3 

จดุ จงัหวดัร๎อยเอด็

 กูกําสิงห๑  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญบํา๎นดงใหมํ จงัหวดั

ร๎อยเอด็

 ทุํงศรีเมือง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญบํา๎นโพนฝูาย จงัหวดั

ร๎อยเอด็

 หนิกอง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําน้ําเสียวใหญบํา๎นสองช้ัน จงัหวดั

ร๎อยเอด็

 หนิกอง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําเสียวใหญ ํบา๎นทํามํวง 2 ฝ่ัง จงัหวดั

ร๎อยเอด็

 โพนสูง  ปทุมรัตน๑  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินลําเสียวใหญ ํบา๎นหนองกงุ จงัหวดั

ร๎อยเอด็

 ฝาง  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันพนังกัน้น้ํายงั บา๎นทําเยีย่ม

กม.10+440-กม.12+290  จงัหวดัร๎อยเอด็

 วงัหลวง  เสลภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันพนังกัน้น้ํายงั บา๎นหว๎ยเจริญ  

กม.5+000-กม.5+450  จงัหวดัร๎อยเอด็

 นาแซง  เสลภมูิ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงและหนิเรียงท๎ายฝายร๎อยเอด็  พระธาตุ  เชียงขวญั  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําปาุคลองระบาย D4 ท่ี กม.

0+570-กม.0+650 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแองํ จงัหวดัร๎อยเอด็

 สีแกว๎  เมือง  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําปาุคลองระบาย D4 ท่ี กม.

1+450-กม.0+510 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแองํ จงัหวดัร๎อยเอด็

 สีแกว๎  เมือง  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดพนังกัน้น้ําชี กม .18+500 จงัหวดั

ร๎อยเอด็

 เชียงขวญั  เชียงขวญั  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอสํงน้ําขา๎มลําหว๎ย กม .0+300 ถงึ กม.

0+330 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยยาง(หนิซอด) 

อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัร๎อยเอด็

 คําพองุ  โพธิชั์ย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําเลิงเปลือย จงัหวดั

ร๎อยเอด็

 โพธิใ์หญํ  พนมไพร  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําหนองผือ จงัหวดัร๎อยเอด็  โพธิชั์ย  พนมไพร  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินคลองสาย RMC ท่ี กม.0+000-กม.

2+500  อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแองํ จงัหวดัร๎อยเอด็

 โพธิสั์ย  ศรีสมเด็จ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินหวังาน ท่ี กม .0+000-กม.1+500 

อาํงเกบ็น้ําหว๎ยแองํ จงัหวดัร๎อยเอด็

 โพธิสั์ย  ศรีสมเด็จ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเปล่ียนบานระบายพร๎อมเคร่ืองกวา๎น ปตร .

ปากบุงํ เปน็บานรับน้ํา 2 ทาง จงัหวดัร๎อยเอด็

 พระธาตุ  เชียงขวญั  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเปล่ียนบานระบายพร๎อมเคร่ืองกวา๎น ปตร .

หว๎ยซันเหนือ เปน็บานรับน้ํา 2 ทาง จงัหวดัร๎อยเอด็

 แสนชาติ  จงัหาร  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเปล่ียนบานระบายพร๎อมเคร่ืองกวา๎น ปตร .

หว๎ยน้ําเค็ม เปน็บานรับน้ํา 2 ทาง จงัหวดัร๎อยเอด็

 ธวชับรีุ  ธวชับรีุ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันดินลําน้ําเสียวใหญ ํ ฝ่ังซ๎าย ชํวงบา๎น

เกษตรวสัิย จงัหวดัร๎อยเอด็

 เกษตรวสัิย  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงด๎านท๎ายอาคารระบายน้ําฉกุเฉนิฝาย

ยางบา๎นดอนหมํวย จงัหวดัร๎อยเอด็

 โพนทราย  โพนทราย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบบระบายน้ําลําหว๎ยเหนือ (สาขา) 

จงัหวดัร๎อยเอด็

 ในเมือง  เมือง  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงพนังกนัน้ําชีฝ่ังขวา พร๎อมอาคารประกอบ  แสนสุข  พนมไพร  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงพนังกนัน้ําชีและอาคารประกอบ บริเวณอาํง

เกบ็น้ําเลิงเปลือย

 โพธิใ์หญํ  พนมไพร  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําด๎วยระบบไฟฟาูพร๎อมระบบสํงน้ําบา๎นนาคํา  อุมํเม๎า  ธวชับรีุ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เกษตรวสัิย  เกษตรวสัิย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หวัช๎าง  จตุรพกัพมิาน  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทุํงหลวง  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             2  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สระคู  สุวรรณภมูิ  ร๎อยเอด็             2  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ในเมือง  เมืองร๎อยเอด็  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หนองผือ  เมืองสรวง  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 อาจสามารถ  อาจสามารถ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  อาจสามารถ  อาจสามารถ  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  คําพองุ  โพธิชั์ย  ร๎อยเอด็             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงคันคลอง RMC อาํงเกบ็น้ําหนองหญา๎ม๎า  รอบเมือง  เมือง  ร๎อยเอด็          565  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงคันคลองสายใหญฝ่ัํงซ๎าย LMC อาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยแองํ

 โพธิสั์ย  ศรีสมเด็จ  ร๎อยเอด็          370  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหวังานโครงการฝายยาง

บา๎นโพนฝูาย

 หนิกอง  สุววณภมูิ  ร๎อยเอด็          150  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงผิวจราจรทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยพงุใหญํ  บงึงาม  หนองพอก  ร๎อยเอด็          215  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ระนอง           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ระนอง          300  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ระนอง           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ระนอง           50  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานระนอง

 บางร้ิน  เมือง  ระนอง           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ระนอง       2,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ระนอง       7,400  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ระนอง           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 มะมุ  กระบรีุ  ระนอง            -    ราย  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 น้ําจดืน๎อย  กระบรีุ  ระนอง            -    ราย  พด.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ระนอง          103  ราย  ปศ.

 G 06  ซํอมแซมฝายคลองรังแตน (พรด.) พร๎อมระบบสํงน้ํา  จปร.  กระบรีุ  ระนอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปอูงกนัตล่ิงคลองลําเลียง  ลําเลียง  กระบรีุ  ระนอง             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  เขานิเวศน๑  เมือง  ระนอง             1  แหงํ  กป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  น้ําจดื  กระบรีุ  ระนอง             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ลําเลียง  กระบรีุ  ระนอง             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  น้ําจดืน๎อย  กระบรีุ  ระนอง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  มะมุ  กระบรีุ  ระนอง             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ระยอง           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ระยอง          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ระยอง          900  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ระยอง           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ระยอง           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานระยอง

 เชิงเนิน  เมือง  ระยอง           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาประแสร๑

 ชุมแสง  วงัจนัทร๑  ระยอง           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ระยอง      10,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ระยอง      14,400  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ระยอง          485  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ระยอง          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ระยอง          150  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ระยอง          287  ราย  ปศ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองโพล๎ 4 แหงํ ( กม 1+012 ,กม 

1+414 , กม 2+756 , กม 3+304)

 ทุํงควายกนิ  แกลง  ระยอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.บา๎นกรํ่า 3 แหงํ ( กม 2+441 ,กม 

4+080 , กม 5+055 )

 กรํ่า  แกลง  ระยอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.บา๎นเหมืองแรํ  น้ําเปน็  เขาชะเมา  ระยอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.เนินทราย  เนินฆอ๎  แกลง  ระยอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานระบายและอปุกรณ๑บงัคับน้ําประตู

ระบายน้ํารัฐอาํนวย จงัหวดัระยอง

 เชิงเนิน  เมือง  ระยอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําดอกกราย 

จงัหวดัระยอง

 แมํน้ําค๎ู  ปลวกแดง  ระยอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ฝายบา๎นเขาดินชํุมทอง  วงัหวา๎  แกลง  ระยอง             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  วงัหวา๎  แกลง  ระยอง             1  แหงํ  กป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ปาุยบุใน  วงัจนัทร๑  ระยอง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  พลงตาเอีย่ม  วงัจนัทร๑  ระยอง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  นิคมพฒันา  นิคมพฒันา  ระยอง             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  หนองบวั  บา๎นคําย  ระยอง             2  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนเขา๎หวังานโครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษา

ประแสร๑

 ชุมแสง  วงัจนัทร๑  ระยอง           50  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนคันกัน้น้ําเค็มคลองโพล๎  ทุํงควายกนิ  แกลง  ระยอง          500  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนภายในศูนย๑บริการการพฒันาปลวกแดง

ตามพระราชดําริ

 แมํน้ําค๎ู  ปลวกแดง  ระยอง          200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    ราชบรีุ          140  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 เขาชะง๎ุม  โพธาราม  ราชบรีุ          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 หนิกอง  เมือง  ราชบรีุ          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ราชบรีุ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ราชบรีุ       1,340  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ราชบรีุ          150  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ราชบรีุ          100  ราย  ปศ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานราชบรีุ

 อาํงทอง  เมือง  ราชบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาดําเนินสะดวก

 ดําเนินสะดวก  ดําเนินสะดวก  ราชบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษานครชุม

 สวนกล๎วย  บา๎นโปงุ  ราชบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาราชบรีุฝ่ังขวา

 อาํงทอง  เมือง  ราชบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาราชบรีุฝ่ังซ๎าย

 คลองตาคด  โพธาราม  ราชบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ราชบรีุ      26,000  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    ราชบรีุ          147  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    ราชบรีุ          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ราชบรีุ          150  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  จอมบงึ  จอมบงึ  ราชบรีุ           40  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ทํานัด  ดําเนินสะดวก  ราชบรีุ           50  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บา๎นสิงห๑  โพธาราม  ราชบรีุ           40  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ปาุหวาย  สวนผ้ึง  ราชบรีุ           40  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ราชบรีุ       1,847  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    ราชบรีุ             2  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  ทําชุมพล  โพธาราม  ราชบรีุ  100/1  ราย/กลํุม  กข.

 G 07  งานซํอมแซมเรียงหนิปลายคลอง 11 ซ๎าย กม. 

12+220 ถงึ กม.12+320

 บางแพ  บางแพ  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมหนิเรียงคลองขดุลัด กม .9+600 ถงึ กม.

9+750

 พงสวาย  เมือง  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมหนิเรียงปากคลองบา๎นใหมํ กม .0+000 

ถงึ กม.0+500

 คลองตาคต  โพธาราม  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลอง 11ซ๎าย (ฝ่ังขวา) กม.0+030 

ถงึ กม.2+215

 คลองตาคต,

บา๎นเลือก

 โพธาราม  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลอง 1ขวา -1ซ๎าย-12ซ๎าย กม.

1+620 ถงึ กม.3+618

 บา๎นฆอ๎ง,วดัแกว๎  โพธาราม,บางแพ  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลอง 1ซ๎าย-11ซ๎าย กม.0+950 ถงึ 

กม.1+913

 วงัเยน็  บางแพ  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.
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 G 07  งานเสริมคันคลองคลอง ร .สายใหญตําคต-ดําเนิน

สะดวก กม.10+150 ถงึ กม.11+550 (ฝ่ังซ๎าย)

 ดอนคลัง  ดําเนินสะดวก  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลอง ร .สายใหญตําคต-ดําเนิน

สะดวก กม.11+600 ถงึ กม.14+500

 ดอนกรวย  ดําเนินสะดวก  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลอง ร .สายใหญตําคต-ดําเนิน

สะดวก กม.3+500 ถงึ กม.8+100 (ฝ่ังขวา)

 ดอนคลัง  ดําเนินสะดวก  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลอง ร .สายใหญตําคต-ดําเนิน

สะดวก กม.4+100 ถงึ กม.5+050 (ฝ่ังซ๎าย)

 ดอนคลัง  ดําเนินสะดวก  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลอง ร .สายใหญตําคต-ดําเนิน

สะดวก กม.6+000 ถงึ กม.8+000 (ฝ่ังซ๎าย)

 ดอนคลัง  ดําเนินสะดวก  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลองสํงน้ํา 12ซ๎าย กม.11+500 ถงึ

 13+620

 วดัแกว๎,ดอน

กรวย

 บางแพ,ดําเนิน

สะดวก

 ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลองสํงน้ํา 1ขวา-3ขวา-12ซ๎าย กม.

0+025 ถงึ 6+140

 บา๎นสิงห๑,สาม

เรือน

 โพธาราม,เมือง  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลองสํงน้ํา 1ขวา-3ขวา-12ซ๎าย กม.

2+475 ถงึ 6+140

 บา๎นสิงห๑  โพธาราม  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานเสริมคันคลองคลองสํงน้ํา 3ขวา-12ซ๎าย 0+025 ถงึ

 5+320

 บา๎นสิงห๑,บา๎น

ไรํชาวเหนือ

 โพธาราม  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ร.1 ขวา ตาคต-ดําเนินสะดวก กม. 

0+000 - 1+700  2 ฝ่ัง จงัหวดัราชบรีุ

 บางแพ  บางแพ  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ํา คลองสายใหญตําคต -ดําเนิน

สะดวก กม. 17+000 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัราชบรีุ

 หวัโพ  บางแพ  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ํา คลองสายใหญตําคต -ดําเนิน

สะดวก กม. 17+100 (ฝ่ังขวา) จงัหวดัราชบรีุ

 บางแพ  บางแพ  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ํา คลองสายใหญตําคต -ดําเนิน

สะดวก กม. 19+500 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัราชบรีุ

 บางแพ  บางแพ  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ํา คลองสายใหญตําคต -ดําเนิน

สะดวก กม. 19+800 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัราชบรีุ

 บางแพ  บางแพ  ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสระเกบ็น้ําบา๎นพมุํวง จงัหวดักาญจนบรีุ                  -                        -    ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงด๎านท๎ายคลอง 11ซ๎าย กม.12+120 

ถงึ กม.12+220 (2ฝ่ัง) จงัหวดัราชบรีุ

                 -                        -    ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงด๎านท๎ายคลองคลองสายใหญฝ่ัํงซ๎าย 

 กม.62+420 ถงึ กม.62+520 (2ฝ่ัง) จงัหวดัราชบรีุ

                 -                        -    ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.
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 G 07  ซํอมเสริมคันคลองสายใหญตําคต -ดําเนินสะดวก กม. 

20+700 ถงึ กม.20+800  (2ฝ่ัง) จงัหวดัราชบรีุ

                 -                        -    ราชบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ดอนทราย  ปากทํอ  ราชบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บา๎นเลือก  โพธาราม  ราชบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หน๎าเมือง  เมืองราชบรีุ  ราชบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เขากระปกุ  ทํายาง  ราชบรีุ             6  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองพลับ  หวัหนิ  ราชบรีุ             7  ชุมชน  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    ลพบรีุ           75  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    ลพบรีุ          150  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ลพบรีุ           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ลพบรีุ          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ลพบรีุ          350  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ลพบรีุ          300  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ลพบรีุ          110  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานลพบรีุ

 เขาพระงาม  เมือง  ลพบรีุ           44  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาโคกกะเทียม

 เขาพระงาม  เมือง  ลพบรีุ           47  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาปาุสักชลสิทธิ์

 หนองบวั  พฒันานิคม  ลพบรีุ           43  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ลพบรีุ      31,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ลพบรีุ           50  ราย  กสก.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  โคกตูม  เมือง  ลพบรีุ           60  ราย  วก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



143

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ลพบรีุ          862  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  โนนหอม  เมือง  สกลนคร           40  ราย  วก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โคกแสมสาร  โคกเจริญ  ลพบรีุ             1  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ยางราก  โคกเจริญ  ลพบรีุ             1  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เกาะรัง  ชัยบาดาล  ลพบรีุ             4  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กดุตาเพชร  ลําสนธิ  ลพบรีุ             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นิยมชัย  สระโบสถ๑  ลพบรีุ             3  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สระโบสถ๑  สระโบสถ๑  ลพบรีุ             2  แหงํ  สปก.

 G 06  งานซํอมแซมโครงการแกม๎ลิงหนองน้ําพล  บางขนัหมาก  เมืองลพบรีุ  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 06  งานซํอมแซมโครงการแกม๎ลิงหนองสมอใส  บางค๎ู,บางล่ี  ทําวุง๎  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมคลองสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยยางหนึ่ง  พฒันานิคม  พฒันานิคม  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําซับเสือแมบ  นิคมสร๎างตนเอง  เมือง  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแฟน  เขาพระงาม  เมือง  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําหว๎ยใหญํ  เขาพระงาม  เมือง  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกอาํงเกบ็น้ําเขือ่นปาุสักชลสิทธิ์  ทําดินดํา,หนอง

บวั

 ชัยบาดาล,พฒันา

นิคม

 ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม Wasteway กม.95+837  ฝ่ังขวาของคลอง

ชัยนาท - ปาุสัก จงัหวดัลพบรีุ

 ถนนใหญํ  เมือง  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตัว คลองคลองระบายใหญํ

มหาราช 2 ฝ่ังขวา กม.14+200 ถงึ 14+250 จงัหวดั

ลพบรีุ

 หวัสําโรง  ทําวุง๎  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองไม๎เสียบ  บา๎นกล๎วย  บา๎นหมี่  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองสระตาแวว  พคุา  บา๎นหมี่  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองสายหว๎ยแกว๎  หนองเมือง  บา๎นหมี่  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินด๎านขา๎งสถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูชุมชน

ถนนขวาง

 ปาุตาล  เมือง  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําปาุฝ่ังซ๎าย กม .86+680 ของคลอง

ชัยนาท-ปาุสัก จงัหวดัลพบรีุ

 เขาพระงาม  เมือง  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําปาุฝ่ังซ๎าย กม .95+600 ของคลอง

ชัยนาท-ปาุสัก จงัหวดัลพบรีุ

 ถนนใหญํ  เมือง  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ปาุสัก ฝ่ังซ๎าย ต้ังแตํ กม .

60+000 ถงึ กม.82+500

 หนองกระเบยีน  บา๎นหมี่  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ปรับปรุงคันคลองสํงน้ํา คลองสํงน้ํา 2 ซ๎าย ชัยนาท-

ปาุสัก กม.0+050 ถงึ กม.4+450 ท้ังสองฝ่ัง พร๎อม

อาคารประกอบ

 หนองเมือง  บา๎นหมี่  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําเพือ่การบริหารจดัการน้ําในชํวงฤดูน้ํา

หลาก

 ทําแค  เมือง  ลพบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 นิยมชัย  สระโบสถ๑  ลพบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  พฒันานิคม  พฒันานิคม  ลพบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    ลําปาง          100  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ลําปาง           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ลําปาง       3,200  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ลําปาง       1,600  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ลําปาง          130  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานลําปาง

 สวนดอก  เมือง  ลําปาง           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษากิว่ลม-กิว่คอหมา

 บา๎นแลง  เมือง  ลําปาง           51  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาแมํวงั

 บา๎นแลง  เมือง  ลําปาง           43  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ลําปาง      25,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ลําปาง           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  วงัทรายคํา  วงัเหนือ  ลําปาง           30  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ทุํงกว๐าว  เมืองปาน  ลําปาง           30  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ลําปาง       2,463  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  เสริมซ๎าย  เสริมงาม  ลําปาง          105  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นร๎อง  งาว  ลําปาง             9  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นแหง  งาว  ลําปาง             7  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ปงเตา  งาว  ลําปาง             6  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หลวงเหนือ  งาว  ลําปาง             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํปะ  เถนิ  ลําปาง             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทุํงฮ้ัว  วงัเหนือ  ลําปาง           24  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัซ๎าย  วงัเหนือ  ลําปาง             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัเหนือ  วงัเหนือ  ลําปาง             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เวยีงตาล  หา๎งฉตัร  ลําปาง             2  ชุมชน  พด.

 G 06  ซํอมแซมคลองสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําแมํสัน (เหมืองฝายบา๎น

โปงุขวาก)

 แมํสัน  หา๎งฉตัร  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-1R อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

สมัย

 สมัย  สบปราบ  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําฝ่ังขวาอาํงเกบ็น้ําแมํทะ (ฝายลูกที่

 6 บา๎นจว๏าก)

 แมํทะ  แมํทะ  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําฝ่ังขวาอาํงแมํปอบ  ปงดอน  แจห๎มํ  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําฝ่ังซ๎ายอาํงเกบ็น้ําแมํวะ อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 บา๎นบอม  แมํทะ  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมรางระบายน้ําและลาดเขายนัเขือ่นฝ่ังซ๎าย อาํง

เกบ็น้ําแมํพริก (ผาวิง่ช๎ู)   (อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ)

 แมํพริก  แมํพริก  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําอาํงเกบ็น้ําแมํกองปนิ (อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ)

 บา๎นขอ  เมืองปาน  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําอาํงเกบ็น้ําแมํตาลน๎อย (อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ)

 เวยีงตาล  หา๎งฉตัร  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําอาํงเกบ็น้ําแมํทาน (อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ)

 แมํกวัะ  สบปราบ  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยป ู (อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ)

 นายาง  สบปราบ  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ํา อาํงเกบ็น้ําแมํปอน  จงัหวดั

ลําปาง

 แมํสัน  หา๎งฉตัร  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนน พร๎อมเรียงกลํอง Gabion 

ปอูงกนัการกดัเซาะอาํงเกบ็น้ําแมํเลียงพฒันา จงัหวดั

ลําปาง

 เสริมขวา  เสริมงาม  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมพนังปอูงกนัตล่ิงแมํน้ําวงัด๎านท๎ายเขือ่นกิว่คอ

หมา ชํวง กม. 14+500 บา๎นแมํตาใน หมูํ 6  ตําบลปง

ดอน  อาํเภอแจห๎มํ จงัหวดัลําปาง

 ปงดอน  แจห๎มํ  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ํา กม .24+195 จงัหวดัลําปาง  นิคมพฒันา  เมือง  ลําปาง             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 วเิชตนคร  แจห๎มํ  ลําปาง             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 แจห๎มํ  แจห๎มํ  ลําปาง             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 น้ําโจ๎  แมํทะ  ลําปาง             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 นาครัว  แมํทะ  ลําปาง             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 แมํพริก  แมํพริก  ลําปาง             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หา๎งฉตัร  หา๎งฉตัร  ลําปาง             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สวนดอก  เมืองลําปาง  ลําปาง             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงคันคลอง 15.2 RMC โครงการสํงน้ํา

บาํรุงรักษากิว่ลม-กิว่คอหมา

 นิคมพฒันา  เมือง  ลําปาง          600  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎โครงการสํงน้ําบาํรุงรักษากิว่ลม -

กิว่คอหมา

 บา๎นแลง  เมือง  ลําปาง          350  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนภายในโครงการสํงน้ําบาํรุงรักษาแมํวงั  บา๎นแลง  เมือง  ลําปาง          550  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ลําพนู           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    ลําพนู          540  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ลําพนู          400  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ลําพนู          500  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ลําพนู           80  ราย  ปศ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานลําพนู

 ศรีบวับาน  เมือง  ลําพนู           43  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ลําพนู      12,800  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ลําพนู           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ลําพนู          575  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ตะเคียนปม  ทุํงหวัช๎าง  ลําพนู             7  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นปวง  ทุํงหวัช๎าง  ลําพนู             7  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นธิ  บา๎นธิ  ลําพนู             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทําต๎ุม  ปาุซาง  ลําพนู             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นครเจดีย๑  ปาุซาง  ลําพนู             6  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 มะเขอืแจ๎  เมือง  ลําพนู             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ศรีบวับาน  เมือง  ลําพนู           20  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทากาศ  แมํทา  ลําพนู             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทาขมุเงิน  แมํทา  ลําพนู             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทาแมํลอบ  แมํทา  ลําพนู           15  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทาสบเส๎า  แมํทา  ลําพนู             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาทราย  ล้ี  ลําพนู             7  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แมํตืน  ล้ี  ลําพนู             7  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองปลาสะ

วาย

 บา๎นธิ  ลําพนู             2  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -    บา๎นโฮํง  ลําพนู             2  แหงํ  สปก.

 G 12  ถนนทางเขา๎หวัอาํงเกบ็น้ําแมํตีบ  มะเขอืแจ๎  เมือง  ลําพนู           50  ราย  ชป.

 G 12  ถนนบนสันเขือ่นอาํงเกบ็น้ําแมํสาน  ศรีบวับาน  เมือง  ลําพนู            -    ราย  ชป.

 G 12  ถนนภายในหวังานอาํงเกบ็น้ําแมํสาน  ศรีบวับาน  เมือง  ลําพนู           25  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    เลย          200  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  ศรีสงคราม  วงัสะพงุ  เลย           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 ศรีสงคราม  วงัสะพงุ  เลย           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    เลย           80  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    เลย          540  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    เลย       2,000  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    เลย       1,700  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    เลย          140  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานเลย

 กดุปอุง  เมือง  เลย           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    เลย       2,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    เลย      22,400  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    เลย           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ผาขาว  เมือง  เลย           40  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    เลย          575  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กกสะทอน  ดํานซ๎าย  เลย           10  ชุมชน  พด.

 G 06  ฝายบา๎นนานกปดี  หว๎ยบอํซืน  ปากชม  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ระบบกระจายน้ําพร๎อมอาคารประกอบโครงการจดัหา

น้ําชํวยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบา๎น

นานกปดี

 หว๎ยบอํซืน  ปากชม  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ระบบกระจายน้ําพร๎อมอาคารประกอบโครงการจดัหา

น้ําชํวยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบา๎นวงัชมภู

 ทรัพย๑ไพวลัย๑  เอราวณั  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ระบบกระจายน้ําพร๎อมอาคารประกอบโครงการจดัหา

น้ําชํวยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร๑พา

เบลิ

 เชียงกลม  ปากชม  เลย             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยน้ําวกั จงัหวดัเลย  ทําล่ี  ทําล่ี  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําหว๎ยชม จงัหวดั

เลย

 ชมเจริญ  ปากชม  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําหว๎ยไรํ จงัหวดั

เลย

 ชมเจริญ  ปากชม  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎นอาํงหว๎ยมํวง จงัหวดัเลย  บฮุม  เชียงคาน  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูพร๎อมระบบสํงน้ําบา๎นหว๎ยหนิซา  ธาตุ  เชียงคาน  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําลํุมน้ําหมานตอนบนแหงํท่ี 1  กกทอง  เมือง  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําลํุมน้ําหมานตอนบนแหงํท่ี 2  กกทอง  เมือง  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําลํุมน้ําหมานตอนบนแหงํท่ี 3  กกทอง  เมือง  เลย             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 นาด๎วง  นาด๎วง  เลย             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ทางเขา๎หวังานโครงการอาํงเกบ็น้ําหว๎ยโปงุ ,หว๎ยชม

,หว๎ยไรํ

 ชมเจริญ  ปากชม  เลย          146  ราย  ชป.

 G 12  ทางบนคันคลอง LMCฝายหว๎ยน้ําหมาน  เมือง  เมือง  เลย          877  ราย  ชป.

 G 12  ทางบนคันคลอง LMCอาํงเกบ็น้ําหว๎ยอเีลิศ  วงัสะพงุ  วงัสะพงุ  เลย          210  ราย  ชป.

 G 12  ทางบนคันคลอง RMCฝายหว๎ยน้ําหมาน  เมือง  เมือง  เลย          425  ราย  ชป.

 G 12  ทางบนทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยชม  ชมเจริญ  ปากชม  เลย          146  ราย  ชป.

 G 12  ทางบนทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยน้ําหมาน  น้ําหมาน  เมือง  เลย          128  ราย  ชป.

 G 12  ทางบนทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยโปงุ  ชมเจริญ  ปากชม  เลย          146  ราย  ชป.

 G 12  ทางบนทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยไรํ  ชมเจริญ  ปากชม  เลย          146  ราย  ชป.

 G 12  ทางภายในบริเวณชป.เลยฝายหว๎ยน้ําหมาน  กดุปอุง  เมือง  เลย           50  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    ศรีสะเกษ          750  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  หมากเขยีบ  เมิอง  ศรีสะเกษ           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 หมากเขยีบ  เมิอง  ศรีสะเกษ           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    ศรีสะเกษ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    ศรีสะเกษ          200  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    ศรีสะเกษ       4,800  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    ศรีสะเกษ          220  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ

 โพธิ์  เมือง  ศรีสะเกษ           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษามูลลําง

                 -    ราษไีศล  ศรีสะเกษ           48  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    ศรีสะเกษ       3,500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    ศรีสะเกษ      51,400  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    ศรีสะเกษ           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    ศรีสะเกษ       4,105  ราย  ปศ.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร จาํนวน 16 คร้ัง 160 คน  ดํู  ราษไีศล  ศรีสะเกษ  20/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ําท๎าย ทรบ .ฝ่ังซ๎าย อาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยสําราญ จงัหวดัศรีสะเกษ

 ไพรพฒันา  ภสิูงห๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําพร๎อมอาคารประกอบ และขดุ

ลอกคลองระบายด๎านท๎าย อาํงเกบ็น้ําหว๎ยศาลา 

จงัหวดัศรีสะเกษ

 โคกตาล  ภสิูงห๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ํา คันทํานบดิน และทางลําเลียง อาํง

เกบ็น้ําโอตาลัต จงัหวดัศรีสะเกษ

 โคกตาล  ภสิูงห๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําฝายหว๎ยทับทัน จงัหวดัศรีสะเกษ  เมืองหลวง  หว๎ยทับทัน  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนนคลอง 1R-LMC กม.3+500 อาํง

เกบ็น้ําหว๎ยทา จงัหวดัศรีสะเกษ

 พราน  ขนุหาญ  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมประตูระบายน้ําปากคลอง อาํงเกบ็น้ําหว๎ย

น้ําคํา จงัหวดัศรีสะเกษ

 หนองครก  เมือง  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ํา LMC กม.0+000 - 0+300 อาํง

เกบ็น้ําหว๎ยเล๎า โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จงัหวดัศรีสะเกษ

 หว๎ยต๊ิกชู  ภสิูงห๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงด๎านหน๎า-ด๎านท๎าย ทํอรับน้ําปาุ 

จาํนวน 5 แหงํ อาํงเกบ็น้ําหว๎ยน้ําคํา (ถาํยโอนให๎

เทศบาลเมืองศรีสะเกษแล๎ว) จงัหวดัศรีสะเกษ

 หนองครก  เมือง  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงด๎านหน๎า-ด๎านท๎าย อาคารระบายน้ํา 

จาํนวน 3 แหงํ แกม๎ลิงทํุงหนองเสนงสีไคล อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัศรีสะเกษ

 ล้ินฟาู  ยางชุมน๎อย  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอรับน้ํา  อาํงเกบ็น้ําหนองสอางค๑ 

จงัหวดัศรีสะเกษ

 หว๎ยเหนือ  ขขุนัธ๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารทํอลอดคันดิน แกม๎ลิงทํุงหนองเสนงสี

ไคล อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัศรีสะเกษ

 ล้ินฟาู  ยางชุมน๎อย  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมอาคารบล็อก พร๎อมบานระบาย อาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยน้ําคํา จงัหวดัศรีสะเกษ

 หนองครก  เมือง  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ํา พร๎อมอาคารประกอบ อาํงเกบ็

น้ําหว๎ยตามาย จงัหวดัศรีสะเกษ

 ภเูงิน  กนัทรลักษ๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําปาุ อาํงเกบ็น้ําหว๎ยน้ําคํา จงัหวดั

ศรีสะเกษ

 โพนขาํ  เมือง  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารโรงสูบน้ํา พร๎อมอาคารประกอบ อาํง

เกบ็น้ําโอตาลัต จงัหวดัศรีสะเกษ

 โคกตาล  ภสิูงห๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคลองสํงน้ําสายใหญฝ่ัํงซ๎าย อาํงเกบ็น้ําหว๎ยตาจู  กนัทรอม  ขนุหาญ  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาํงเกบ็น้ําหว๎ยตาจู  กนัทรอม  ขนุหาญ  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หว๎ยเหนือ  ขขุนัธ๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โนนค๎อ  โนนคูณ  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทองมาก  โพธิ์  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เมืองคง  ราษไีศล  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ศรีแกว๎  ศรีรัตนะ  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หว๎ยทับทัน  หว๎ยทับทัน  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เขนิ  น้ําเกล้ียง  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ภผูาหมอก  กนัทรลักษ๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  สิ  ขนุหาญ  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  เสียว  เบญจลักษ๑  ศรีสะเกษ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎ ถนนภายในบริเวรหวังาน และ

ลานเอนกประสงค๑ เขือ่นราษไีศล ด๎วยพาราแอสฟลัต๑

คอนกรีต

 หนองแค  ราษไีศล  ศรีสะเกษ      22,000  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎และถนนภายในบริเวรหวังาน

เขือ่นหวันา ด๎วยพาราแอสฟลัต๑คอนกรีต

 หนองแกว๎  กนัทรารมย๑  ศรีสะเกษ      23,000  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนพนังกัน้น้ํา Dike 11 ด๎วยพาราแอสฟลัต๑

คอนกรีต

 บวัหุงํ  ราษไีศล  ศรีสะเกษ      22,000  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนพนังกัน้น้ํา Dike 11-1 ด๎วยพารา

แอสฟลัต๑คอนกรีต

 บวัหุงํ  ราษไีศล  ศรีสะเกษ      22,000  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    สกลนคร          180  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร           20  ราย  มม.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สกลนคร          100  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สกลนคร       3,320  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สกลนคร       3,300  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สกลนคร          180  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสกลนคร

 หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร           74  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาน้ําอนู

 แรํ  ยางตลาด  สกลนคร           74  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    สกลนคร          500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สกลนคร      31,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สกลนคร           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 ทุํงแก  เจริญศิลป์  สกลนคร            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 หนองแวงใต๎  วานรนิวาส  สกลนคร            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 ดงหม๎อทองใต๎  บา๎นมํวง  สกลนคร            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 ดงหม๎อทอง  บา๎นมํวง  สกลนคร            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 บา๎นโพน  โพนนาแกว๎  สกลนคร            -    ราย  พด.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 นามํอง  กดุบาก  สกลนคร            -    ราย  พด.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หลุบเลา  ภพูาน  สกลนคร           50  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สกลนคร       3,284  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    สกลนคร             4  รายการ  กข.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  ช๎างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  วาริชภมูิ  วาริชภมูิ  สกลนคร  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นามํอง  กดุบาก  สกลนคร             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาแต๎  คําตากล๎า  สกลนคร             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาแกว๎  โพนนาแกว๎  สกลนคร             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กดุเรือคํา  วานรนิวาส  สกลนคร             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 คําบอํ  วาริชภมูิ  สกลนคร             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ค๎อใต๎  สวาํงแดนดิน  สกลนคร             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทําศิลา  สํองดาว  สกลนคร             2  ชุมชน  พด.

 G 06  ซํอมแซมทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยน๎อย อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 เหลําโพนค๎อ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยนากา๎นเหลือง อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ดงเหนือ  บา๎นมํวง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยหนิกอง อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําและอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

หนองกงุ อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 สํองดาว  สํองดาว  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยวงัเรือ อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 นาหวับอํ  พรรณานิคม  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบฝายต๎นน้ํา  โคกสี  สวาํงแดนดิน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ําคํา

มะโคตร

 ปทุมวาปี  สํองดาว  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

บา๎นแพงตอนบน

 ปทุมวาปี  สํองดาว  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

หนองแปน 1

 หนองแปน  เจริญศิลป์  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

หนองแปน 2

 บา๎นเหลํา  เจริญศิลป์  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

หนองไผํ 2

 โคกสี  สวาํงแดนดิน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยคําบากน๎อย

 บงเหนือ  สวาํงแดนดิน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยโศก

 มํวง  บา๎นมํวง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยหาด

 สํองดาว  สํองดาว  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็ภนู๎อย  สํองดาว  สํองดาว  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบดินพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็หนอง

บวัแพ

 บา๎นถอํน  สวาํงแดนดิน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงทํานบพร๎อมอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ําหว๎ย

หยาด

 ค๎อเขยีว  วาริชภมูิ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําน้ําซับ 2  โคกสี  สวาํงแดนดิน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําน้ําซับ 3  โคกสี  สวาํงแดนดิน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ปรับปรุงอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําน้ําซับ 4  โคกสี  สวาํงแดนดิน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ระบบกระจายน้ําพร๎อมอาคารประกอบโครงการ

พฒันาแหลํงน้ําชํวยเหลือโรงเรียนบา๎นกดุฮู

 โพธไิพศาล  กสุุมาลย๑  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  River Outlet อาํงเกบ็น้ําหว๎ยทรายตอนบน 4  พงัขวา๎ง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  River Outlet อาํงเกบ็น้ําหว๎ยเวยีนไพร  หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกหนองหาร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกอาํงเกบ็น้ําหว๎ยน้ําบอํ  ขมิ้น  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมสะพาน   RMC กม. 45+069  พงัขวา๎ง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมสะพาน  R-17L-1L-1L              กม. 

0+350

 ฮางโฮง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมสะพาน D1-9R-1R-2R กม. 2+750  ขมิ้น  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมอาคารทํอลอดถนนคลอง RMC ต.ขมิ้น

และตําบลพงัขวา๎ง อ.เมือง จ.สกลนคร

      ขมิ้น /     

พงัขวา๎ง

 เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองสํงน้ํา LMC กม. 1+700 ถงึ กม. 

1+800 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยเดียก อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองสํงน้ํา LMC กม.2+100 ถงึ กม.2+400 

อาํงเกบ็น้ําโท - ยาง อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จงัหวดัสกลนคร

 เหลําโพนค๎อ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง RMC กม.2+000 ถงึ กม.2+500 

อาํงเกบ็น้ําหนิชะแนนใหญ ํอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 จงัหวดัสกลนคร

 โพธไิพศาล  กสุุมาลย๑  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายน้ํา D1-4R กม.

1+500-10+000

 วงัยาง, ไรํ  พรรณานิคม  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ํา LMC กม.1+750 ถงึ กม. 

1+950 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยทรายขมิ้น อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 พงัขวา๎ง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ํา กม . 0+000 ถงึ กม.1+200 

อาํงเกบ็น้ําหว๎ยทราย อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จงัหวดัสกลนคร

 เหลําโพนค๎อ  โคกสุพรรณ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินบงึกลาง จงัหวดัสกลนคร  เชียงสือ  โพนนาแกว๎  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินบงึจอก จงัหวดัสกลนคร  โคกกอํง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินบงึไฮ จงัหวดัสกลนคร  โคกกอํง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินและอาคารประกอบบงึแดง จงัหวดั

สกลนคร

 โคกกอํง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินและอาคารประกอบบงึแต๎จงัหวดั

สกลนคร

 ดํานมํวงคํา  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําปาุ กม .12+098 และอาคาร

ระบายน้ําล๎น กม.12+112 คลอง LMC จงัหวดัสกลนคร

 ไฮหยอํง  พงัโคน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําโคกภใูหมํ 1  อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 โคกภู  ภพูาน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําบา๎นสร๎างแกว๎  อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 สร๎างค๎อ  ภพูาน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํานบดิน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยขีห้นิ  อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 สร๎างค๎อ  ภพูาน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมปอูงกนัลาดตล่ิงและคันคลองระบาย D2-2R 

เปน็ชํวงๆ กม.7+100 - 8+000 จงัหวดัสกลนคร

 ไฮหยอํง  พงัโคน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําก่าํ (บา๎นโคกกอํง) 

จงัหวดัสกลนคร

 โคกกอํง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําก่าํ (บา๎นบงึแดง) 

จงัหวดัสกลนคร

 โคกกอํง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําก่าํ NO.1พร๎อมอาคาร

ประกอบ ปตร.บา๎นหนองบงึ จงัหวดัสกลนคร

 ดํานมํวงคํา  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําก่าํ NO.3พร๎อมอาคาร

ประกอบ ปตร.บา๎นหนองบงึจงัหวดัสกลนคร

 ดํานมํวงคํา  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ําคลองสายใหญฝ่ัํงขวา กม . 0+000

 - 4+100 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยนกเค๎า (พรด.) .โครงการ

ชลประทานสกลนคร

 เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ําพร๎อมอาคารประกอบ กม .1+500

 ถงึ กม.1+600 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยหวด  อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 จนัทร๑เพญ็  เตํางอย  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ําและอาคารประกอบอาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยโท-หว๎ยยาง

 เหลําโพนค๎อ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแหนํงอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 กกปลาซิว  ภพูาน  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎าย Spill way อาํงเกบ็น้ําหว๎ยทราย

 อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 เหลําโพนค๎อ  โคกสุพรรณ  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎าย Spillway อาํงเกบ็น้ําซับคําโรงสี

 อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 บอํแกว๎  บา๎นมํวง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎าย Spillway อาํงเกบ็น้ําหว๎ยเดียก 

อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎าย Spillway อาํงเกบ็น้ําหว๎ยตาล

โกน อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 นาแต๎  คําตากล๎า  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงท๎ายประตูระบายน้ํา  ลําน้ํายาม  อากาศ  อากาศอาํนวย  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น อาํงเกบ็น้ํา หนองอเีลิง 

อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวดัสกลนคร

 โพนงาม  อากาศอาํนวย  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็น้ําภเูพก็ จงัหวดั

สกลนคร

 นาหวับอํ  พรรณานิคม  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําก่าํ (บา๎น

บงึแดง) จงัหวดัสกลนคร

 โคกกอํง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําพนังกัน้น้ําฝ่ังขวาลําน้ําก่าํ (บา๎น

หนองใส) จงัหวดัสกลนคร

 โคกกอํง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ํานาอาํง จงัหวดัสกลนคร  นาตาล  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําหว๎ยทรายตอนบน 2 จงัหวดั

สกลนคร

 พงัขวา๎ง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงทางระบายน้ําฉกุเฉนิอาํงเกบ็น้ําหว๎ยอาํง  หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงเพิม่ประสิทธภิาพอาํงเกบ็น้ําบา๎นลาดกะเฌอ  หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงเพิม่ประสิทธภิาพอาํงเกบ็น้ําภไูม๎รวก  หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาํงเกบ็น้ําตาดไฮใหญํ  หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาํงเกบ็น้ําหว๎ยทรายขมิ้น  พงัขวา๎ง  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูพร๎อมระบบสํงน้ําบา๎นกลาง -นา

เด่ือ

 นาแกว๎  โพนนาแกว๎  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูพร๎อมระบบสํงน้ําบา๎นมํวงลาย  มํวงลาย  เมือง  สกลนคร             1  แหงํ  ชป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โนนหอม  เมืองสกลนคร  สกลนคร             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ค๎อเขยีว  วาริชภมูิ  สกลนคร             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 12  ซํอมแซมถนนบนคันคลองสํงน้ํา L-1L กม.0+025 - 

3+620 ฝุายสํงน้ําและบาํรุงรักษาท่ี 2

 แรํ  พงัโคน  สกลนคร       1,384  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบนคันคลองสํงน้ํา R-11L กม.0+000 - 

3+980 ฝุายสํงน้ําและบาํรุงรักษาท่ี 5

 นาหวับอํ  พรรณานิคม  สกลนคร       3,600  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบนคันคลองสํงน้ํา R-13L กม.1+360 - 

1+823 ฝุายสํงน้ําและบาํรุงรักษาท่ี 5

 ขมิ้น  เมือง  สกลนคร       4,800  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบนคันคลองสํงน้ํา R-13L กม.1+870 - 

3+720 ฝุายสํงน้ําและบาํรุงรักษาท่ี 5

 ขมิ้น  เมือง  สกลนคร       4,800  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนบนคันคลองสํงน้ํา R-7L กม.0+000 - 

4+120 ฝุายสํงน้ําและบาํรุงรักษาท่ี 5

 วงัยาง  พรรณานิคม  สกลนคร       4,000  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมถนนลาดยาง คลองสํงน้ําสาย R-6L-2Lกม.

0+000-7+707 ฝุายสํงน้ําฯ ท่ี 4

 วงัยาง  พรรณานิคม  สกลนคร          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมราดยางลานจอดรถบสั ศูนย๑ศึกษาการ

พฒันาภพุานฯ

 หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร          120  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลอง R-16L กม.4+370-กม.8+500 ตําบล

ขมิ้น อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร

 ขมิ้น  เมือง  สกลนคร          944  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลอง R-16L-1R กม.0+000-กม.5+000 

ตําบลฮางโฮง อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร

 ฮางโฮง  เมือง  สกลนคร       1,298  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลอง R-16L-1R-1L กม.0+000-กม.2+917 

ตําบลฮางโฮง อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร

 ฮางโฮง  เมือง  สกลนคร          620  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลอง R-16L-3R กม.0+000-กม.3+430 

ตําบลหนองลาด อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร

 หนองลาด  เมือง  สกลนคร          763  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลอง R-17L กม.6+300-กม.8+350 ตําบล

ฮางโฮง อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร

 ฮางโฮง  เมือง  สกลนคร          450  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลอง R-17L-1L-1L กม.0+000-กม.3+996 

ตําบลฮางโฮง อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร

 ฮางโฮง  เมือง  สกลนคร          652  ราย  ชป.

 G 12  ถนนคันคลอง R-17L-2L กม.0+000-กม.2+460 

ตําบลฮางโฮง อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร

 ฮางโฮง  เมือง  สกลนคร          690  ราย  ชป.

 G 12  ถนนทางเขา๎อาํงเกบ็น้ําหว๎ยนกเค๎า  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร          800  ราย  ชป.

 G 12  ถนนบนทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยทรายสวาํง  สวาํงดนดิน  สวาํงดนดิน  สกลนคร       2,000  ราย  ชป.

 G 12  ถนนบนทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยโทง  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร          100  ราย  ชป.

 G 12  ถนนบนทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยนกเค๎า  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร          800  ราย  ชป.

 G 12  ถนนภายในท่ีทําการฝุายสํงน้ําและบาํรุงรักษาท่ี 3  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร           30  ราย  ชป.

 G 12  ถนนภายในท่ีทําการฝุายสํงน้ําและบาํรุงรักษาท่ี 4  สวาํงดนดิน  สวาํงดนดิน  สกลนคร           20  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงกอํสร๎างถนนบนคันคลองสํงน้ําสายใหญ ํฝ่ัง

ซ๎าย กม. 24+00 - 28+040 ฝุายสํงน้ําและบาํรุงรักษาท่ี

 3

 พรรณนา  พรรณนานิคม  สกลนคร          281  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังาน .ปตร.บา๎นหนองบงึ  แมดนาทํม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร       2,000  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 12  ปรับปรุงราดยางหลังทํานบดินอาํงเกบ็น้ําตาดไฮใหญํ  หว๎ยยาง  เมือง  สกลนคร          200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    สงขลา           50  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 พะวง  เมือง  สงขลา          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สงขลา           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สงขลา          600  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สงขลา          550  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สงขลา          160  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสงขลา

 ควนลัง  หาดใหญํ  สงขลา           58  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ๑

 บา๎นขาว  ระโนด  สงขลา           56  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    สงขลา      13,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สงขลา      31,800  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    สงขลา            -    ราย  ตส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สงขลา          150  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 ชุมพล  สทิงพระ  สงขลา            -    ราย  พด.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บาโหย  สะบา๎ยอ๎ย  สงขลา           75  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  สะท๎อน  นาทวี  สงขลา           25  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สงขลา       2,463  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 คลองเปยีะ  จะนะ  สงขลา             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาหมํอม  นาหมํอน  สงขลา             1  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ปริก  สะเดา  สงขลา             3  ชุมชน  พด.

 G 07  แกม๎ลิงเพง็ยา ระยะท่ี 1 พร๎อมอาคารประกอบ  สะบา๎ยอ๎ย  สะบา๎ยอ๎ย  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองนุ๎ย บา๎นใหมํ (ชะมวง)  หว๎ยลึก  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ปากคลอง 2R-LMC2 (ชะมวง)  หว๎ยลึก  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.พร๎อมระบบสํงน้ํา โครงการจดัหาน้ํา

สนับกองร๎อย ตชด.ท่ี 432 (พรด.)

 สะพานไม๎แกนํ  จะนะ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเขือ่นดินอาํงเกบ็น้ําคลองจาํไหรพร๎อมอาคาร

ประกอบ (จาํไหร-หอยโขงํ)

 คลองหอยโขงํ  คลองหอยโขงํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ํากระแสสินธุ๑ กม .9+000 -กม.

13+500  (เปน็ชํวงๆ)

 โรง  กระแสสินธุ๑  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC1 กม. 15+900-16+050 ฝ่ัง

ขวา (ชะมวง)

 คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC1 กม.13+400 ฝ่ังซ๎าย (ชะมวง)  คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC1 ฝ่ังขวา กม.

11+470-13+500 (เปน็ชํวงๆ) (ชะมวง)

 คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC1 ฝ่ังขวา กม.

13+800-18+500 (เปน็ชํวงๆ) (ชะมวง)

 คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC2  กม.20+600 ฝ่ังขวา 

(ชะมวง)

 ควนรู  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC2 กม. 23+000 ฝ่ังขวา 

(ชะมวง)

 ควนโส  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC2 กม.10+700 ฝ่ังซ๎าย (ชะมวง)  คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง LMC2 กม.2+900 ฝ่ังขวา (ชะมวง)  ทําชะมวง  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง เหนือฝายไสท๎อน (ชะมวง)  ควนโส  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองท๎าย ปตร . คลองรัตภมูิ ฝ่ังซ๎าย 

(ชะมวง)

 รัตภมูิ  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองท้ิงน้ํา คลอง LMC2 ไสท๎อน (ชะมวง)  หว๎ยลึก  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองฝ่ังซ๎ายท๎ายอาคารอดัน้ํา  LMC2 

กม.20+738 (ชะมวง)

 ควนรู  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองฝ่ังซ๎ายบา๎นขนุน  วดัขนุน  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองยตูกฝ่ังซ๎ายบา๎นพร๎าว  ทํานบ  สทิงพระ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองยอูอกบา๎นมะขาม  วดัขนุน  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายคลอง ร .3 ฝ่ังซ๎าย ชํวงกม.

2+500 + 3+500 ซํอมเปน็ชํวงๆ (คลองวาด)

 คูเตํา  หาดใหญํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบายคลอง ร .4 ฝ่ังซ๎าย ชํวง กม.

5+000 - 5+670 ซํอมเปน็ชํวงๆ (คลองวาด)

 คลองแห  หาดใหญํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองอาทิตย๑ฯฝ่ังซ๎ายบา๎นประตูเขยีน  มํวงงาม  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดิน ปตร.ปลักปลิง  นาทวี  นาทวี  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบาย กม .0+980 

2R-LMC2 (ชะมวง)

 ควนโส  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎น-บานระบาย อาคาร  RIVER 

OUTLET อาํงเกบ็น้ําคลองหลา (จาํไหรหอยโขงํ)

 คลองหลา  คลองหอยโขงํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายพรุโต๏ะนาย (พรด.)  คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ําเคล่ือนท่ีพร๎อมอปุกรณ๑  บา๎นขาว  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโครงการฝายวงัเรือ (ปชด.)  ประกอบ  นาทวี  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงด๎านท๎ายฝายบา๎นใหมํ  (พรด.)  วงัใหญ  เทพา  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ํา กสช ม .2  ตะเครียะ  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ํา บา๎นหนองถว๎ย  ตะเครียะ  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําแกม๎ลิงพรุเตียว (พรด.)  ลําไพล  เทพา  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําเขา๎นาคลองควายฝ่ังขวาบา๎น

เทพยา

 ปาุขาด  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําเขา๎นาคลองยตูกบา๎นทํานบ  ทํานบ  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําเขา๎นาคลองยตูกฝ่ังซ๎ายบา๎นปาุ

ขาด

 ปาุขาด  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําเขา๎นาบา๎นดอนแค  มํวงงาม  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําเขา๎นาบา๎นตากแดด  บางเขยีด  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําเขา๎นาบา๎นบางเขยีด  บางเขยีด  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําคลองสทิงหม๎อบา๎นพร๎าว  ทํานบ  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําคลองสทิงหม๎อบา๎นหว๎ยเหล็ก  ทํานบ  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําบา๎นมาบกาํ  ตะเครียะ  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําปากคลอง LMC2 (ชะมวง)  ทําชะมวง  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอระบายน้ําวดัหนองถว๎ย  ตะเครียะ  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําคลอง LMC2 กม.24+600 ฝ่ังขวา 

(ชะมวง)

 ควนโส  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดกลางคลองอาทิตย๑ฯบา๎นมํวงงาม  มํวงงาม  สิงหนคร  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคลองบา๎นโคกคราม  บา๎นใหมํ  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนนอดัน้ํา LMC2 กม.16+000 

(ชะมวง)

 คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดบา๎นหนองอา๎ยแพรก  แดนสงวน  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดเหมืองนายไชย  บา๎นขาว  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอสํงน้ําฝายบา๎นทับยาง (พรด.)  คูหา  สะบา๎ยอ๎ย  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทางรับน้ําแกม๎ลิงพรุเตียว  (พรด.)  ลําไพล  เทพา  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมท๎ายฝายไสท๎อน (ชะมวง)  ควนรู  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมปอูงกนัการกดัเซาะท๎ายอาคารบงัคับน้ํา กม . 

20+300 (ชะมวง)

 ควนรู  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองแงะ (พรด.)  น้ําขาว  จะนะ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองบา๎นเหนือพร๎อมระบบสํงน้ํา (พรด.)  คูหา  สะบา๎ยอ๎ย  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองแม๏ะจ ิ(พรด.)  แค  จะนะ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายคลองอาํงแตก (พรด.)  ทับช๎าง  นาทวี  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายท้ิงน้ํา LMC2 กม.26+177 บา๎นนายถดั 

(ชะมวง)

 หว๎ยลึก  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายบา๎นประกอบ (ปชด.)  ประกอบ  นาทวี  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายบา๎นใหมํ (พรด.)  วงัใหญ  เทพา  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายพร๎อมอาคารประกอบโครงการบรรเทา

อทุกภยัโรงเรียนสํงเสริมอสิลามและชุมชนบา๎นปาุเล็ด 

(พรด.)

 ปลักหนู  นาทวี  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบฝายทับช๎างบน  ทับช๎าง  นาทวี  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบสํงน้ําฝายบา๎นปลายลําไตร (พรด.)  คูหา  สะบา๎ยอ๎ย  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลองกาหรํา  โรง  กระแสสินธุ๑  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลองโคกพระ  เชิงแส  กระแสสินธุ๑  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลองมหาการ (ขวา)  ระโนด  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลองมหาการ (ซ๎าย)  ระโนด  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลองยมราชพร๎อมอาคากม .0+000-

กม.0+350  (ขวา)

 กระแสสินธุ๑  กระแสสินธุ๑  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลองโรง  โรง  กระแสสินธุ๑  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเสริมคันคลองอาทิตย๑ชํวง กม .0+500 -กม.

1+500 (ซ๎าย)

 ระโนด  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํท๎ายปตร .คลองใหญ ํ (คลองวาด)  คูเตํา  หาดใหญํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิกอํท๎ายปตร .บางโหนด  (คลองวาด)  คูเตํา  หาดใหญํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิท้ิงอาํงเกบ็น้ําคลองจาํไหร (จาํไหร-หอย

โขงํ)

 คลองหอยโขงํ  คลองหอยโขงํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงหน๎าทรบ .บางโหนด  (คลองวาด)  คูเตํา  หาดใหญํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงหน๎าปตร .คลองวาด  (คลองวาด)  ควนลัง  หาดใหญํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคาร  ทรบ.ฝายระวะพร๎อมอปุกรณ๑  ระวะ  ระโนด  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารท้ิงน้ํา กม .18+302 คลอง LMC1 

(ชะมวง)

 คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ํา LMC2 กม.1+452 (ชะมวง)  ทําชะมวง  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําคันกระแสสินธุ๑ (ทรบ.คลอง

โหน)

 กระแสสินธุ๑  กระแสสินธุ๑  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปลายคลอง RMC (ชะมวง)  กาํแพงเพชร  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัการกดัเซาะท๎าย ปตร .คลองรัต

ภมูิ (ชะมวง)

 รัตภมูิ  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําคลอง LMC2 กม.13+500 

(ชะมวง)

 คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําคลอง LMC2 กม.22+400 

(ชะมวง)

 ควนรู  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําคลอง 2R-LMC 2 กม.7+500 

(ชะมวง)

 ควนโส  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําคลอง 2R-LMC2 กม.0+980 

(ชะมวง)

 ควนโส  ควนเนียง  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําคลองพวน (พรด.)  ฉาง  นาทวี  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําบา๎นปยูคุ  (พรด.)  คูหา  สะบา๎ยอ๎ย  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมเสริมคันคลองเหนือฝายชะมวงและถนนใน

บริเวณหวังานฝายชะมวง

 ทําชะมวง  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงทํอลอดคลองสํงน้ํา 1R-2R-2R-RMC กม.

2+000 - กม.4+000 เนื่องจากอทุกภยั (คลองหลา)

 ทุํงลาน  คลองหอยโขงํ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงระบบสํงน้ําคลองหาดฟาูผํา  ควนรู  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาคารอดัน้ํา บา๎นหนองกอบ  ควนรู  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบสํงน้ํา LMC 1 ชะมวง (นบนายยนิ )  คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบสํงน้ํา LMC 1 ชะมวง กม. 13+800 ระยะท่ี 2  คูหาใต๎  รัตภมูิ  สงขลา             1  แหงํ  ชป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  กาํแพงเพชร  รัตภมูิ  สงขลา             2  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  บา๎นนา  จะนะ  สงขลา             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนทางเขา๎หวังานอาํงเกบ็น้ําคลองหลา  คลองหลา  คลองหอยโขงํ  สงขลา          200  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมผิวจราจรคันคลอง 2R- MC  บา๎นใหมํ  ระโนด  สงขลา          550  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมผิวจราจรคันคลองสํงน้ําสายใหญํ  ตะเครียะ,บา๎น

ใหมํ

 ระโนด  สงขลา          575  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนคันคลองสํงน้ํา 1R-LMC 2 (ชะมวง)  ควนโส  ควนเนียง  สงขลา          100  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังานชะมวง  ทําชะมวง  รัตภมูิ  สงขลา          200  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสายใหญฝ่ัํงขวา (ปลัก

ปลิง)

 ทําหมอไทร  จะนะ  สงขลา          210  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    สตูล           50  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    สตูล           50  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สตูล           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สตูล           30  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สตูล          200  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สตูล           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสตูล

 เกตรี  เมือง  สตูล           41  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    สตูล       5,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สตูล       9,000  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    สตูล          384  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    สตูล          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สตูล           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 กาํแพง  ละงู  สตูล            -    ราย  พด.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  น้ําผุด  ละงู  สตูล           45  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สตูล          534  ราย  ปศ.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.เกตรี จงัหวดัสตูล  เกตรี  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.หว๎ยลุง จงัหวดัสตูล  ควนโพธิ์  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําเค็มบา๎นหวัแหลม  ปยูู  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายดุสน จงัหวดัสตูล  ควนโดน  ควนโดน  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายทํุงมะปรัง จงัหวดัสตูล  วงัประจนั  ควนโดน  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายวงัโต๏ะเสด จงัหวดัสตูล  วงัประจนั  ควนโดน  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายหว๎ยตําปุย๋ จงัหวดัสตูล  วงัประจนั  ควนโดน  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคาร ทรบ.คลองน้ําพระ จงัหวดัสตูล  บา๎น ควน  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงคลองระบายสายใหญ ํกม .

0+700 - 0+855 จงัหวดัสตูล

 บา๎น ควน  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารรับน้ําและคันกัน้น้ําคลองระบายสาย

ใหญ ํกม.1+065 - 3+800 จงัหวดัสตูล

 บา๎นควน  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารอดัน้ําบา๎นเกาะยาว  ปยูู  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบสํงน้ําฝายดุสน  กม .9+850 คลอง LMC  ฉลุง  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบสํงน้ําฝายดุสน กม .16+000 คลอง LMC  คลองขดุ  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบสํงน้ําฝายดุสนคลอง LMC กม.6+500  ยาํนซ่ือ  ควนโดน  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ระบบสํงน้ําฝายดุสนคลอง LMC กม.9+607 ระยะ 2  ฉลุง  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารปอูงกนัตล่ิงบา๎นกะดุ  ควนขนั  เมือง  สตูล             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  กาํแพง  ระงู  สตูล             1  แหงํ  กป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  นิคมพฒันา  มะนัง  สตูล             1  แหงํ  กสส.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ควนกาหลง  ควนกาหลง  สตูล             3  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม. 0+350 - 

6+500

 ควนโดน  ควนโดน  สตูล          500  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม. 8+500 - 

12+500

 ฉลุง  เมือง  สตูล          500  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สมุทรปราการ            -    ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สมุทรปราการ           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สมุทรปราการ           60  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสมุทรปราการ

 บางปใูหมํ  เมือง  สมุทรปราการ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาชลหารพจิติร

 ชลหารพจิติร  บางบอํ  สมุทรปราการ           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สมุทรปราการ      12,400  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สมุทรปราการ           50  ราย  กสก.

 G 07  งานซํอมแซมบานระบายและอปุกรณ๑ประกอบ ปตร .

นางหงษ๑

 คลองดําน  บางบอํ  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายปตร .ชลหารพจิติร 

จงัหวดัสมุทรปราการ

 คลองดําน  บางบอํ  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ําสํารอง จงัหวดัสมุทรปราการ  บางปู  เมือง  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําคลองดําน2 พร๎อมอปุกรณ๑ 

จงัหวดัสมุทรปราการ

 บางปู  เมือง  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําเจริญราษฎร๑ พร๎อมอปุกรณ๑ 

จงัหวดัสมุทรปราการ

 บางปู  เมือง  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําชลหารพจิติร 1 พร๎อมอปุกรณ๑ 

จงัหวดัสมุทรปราการ

 คลองดําน  บางบอํ  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําชลหารพจิติร 2 พร๎อมอปุกรณ๑ 

จงัหวดัสมุทรปราการ

 คลองดําน  บางบอํ  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําตําหรุ พร๎อมอปุกรณ๑ จงัหวดั

สมุทรปราการ

 บางปใูหมํ  เมือง  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําบางปลา พร๎อมอปุกรณ๑ จงัหวดั

สมุทรปราการ

 บางปู  เมือง  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําบางปลาร๎า พร๎อมอปุกรณ๑ 

จงัหวดัสมุทรปราการ

 บางปใูหมํ  เมือง  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสถานีสูบน้ําประเวศบรีุรมย๑ พร๎อมอปุกรณ๑ 

จงัหวดัสมุทรปราการ

 เปร็ง  บางบอํ  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    สมุทรสงคราม           40  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สมุทรสงคราม          200  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สมุทรสงคราม           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สมุทรสงคราม           30  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสมุทรสงคราม

 ลาดใหญํ  เมือง  สมุทรสงคราม           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สมุทรสงคราม       9,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สมุทรสงคราม           50  ราย  กสก.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บางพรม  บางคนที  สมุทรสงคราม             1  แหงํ  กสส.

 G 06  ประตูคลองระบายน้ําคลองลัดโพธิ ์งานปรับปรุง

กาํแพงปอูงกนัตล่ิงฝ่ังขวา

 ทรงคะนอง  พระประแดง  สมุทรปราการ             1  แหงํ  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    สมุทรสาคร          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สมุทรสาคร       1,080  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สมุทรสาคร           50  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สมุทรสาคร           30  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสมุทรสาคร

 ชัยมงคล  เมือง  สมุทรสาคร           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาภาษเีจริญ

 ตลาดกระทุํม

แบน

 กระทุํมแบน  สมุทรสาคร           40  ราย  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สมุทรสาคร      10,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สมุทรสาคร           50  ราย  กสก.

 G 07  งานซํอมแซม ทรบ.คลองต๎นไทร พร๎อมติดต้ังเกยีร๑

มอเตอร๑

 ทําทราย  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมบานระบาย ปตร .คลองเจ๏ก พร๎อม

อปุกรณ๑ประกอบ

 โคกขาม  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมบานระบาย ปตร .คลองลัดตะเคียน 

พร๎อมอปุกรณ๑ประกอบ

 พนัท๎ายฯ  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  งานซํอมแซมบานระบาย ปตร .คลองสหกรณ๑สาย 3 

พร๎อมอปุกรณ๑ประกอบ

 โคกขาม  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองตงเฮง จงัหวดัสมุทรสาคร  อาํแพง  บา๎นแพว๎  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองนายผวน จงัหวดัสมุทรสาคร  บา๎นเกาะ  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองนายสมบรูณ๑ จงัหวดัสมุทรสาคร  บา๎นเกาะ  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คลองบา๎นนานสายนัต๑ จงัหวดั

สมุทรสาคร

 อาํแพง  บา๎นแพว๎  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.คลองเกาะ จงัหวดัสมุทรสาคร  บา๎นเกาะ  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ปตร.ปตน.คลองโคกขาม จงัหวดัสมุทรสาคร  พนัท๎ายฯ  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบานพร๎อมอปุกรณ๑ไฟฟาู 

ปตร.คลองวดัเจษฎาราม จงัหวดัสมุทรสาคร

 มหาชัย  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายพร๎อมอปุกรณ๑ไฟฟาู 

ปตร.คลองโคกขามเกาํ จงัหวดัสมุทรสาคร

 พนัท๎ายฯ  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายพร๎อมอปุกรณ๑ไฟฟาู 

ปตร.คลองรางจนัทร๑ จงัหวดัสมุทรสาคร

 นาโคก  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองกวา๎นบานระบายพร๎อมอปุกรณ๑ไฟฟาู 

ปตร.สน.คลองอาํแพง จงัหวดัสมุทรสาคร

 อาํแพง  บา๎นแพว๎  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา สน .ปตร.คอกกระบอื จงัหวดั

สมุทรสาคร

 โคกขาม  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา สน .ปตร.ส่ีวาพาสวสัด์ิ จงัหวดั

สมุทรสาคร

 บา๎นเกาะ  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ําพร๎อมอปุกรณ๑ประกอบ ปตร .สน.

คลองออ๎มโรงหบี จงัหวดัสมุทรสาคร

 บา๎นเกาะ  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมเคร่ืองสูบน้ําและระบบไฟฟาู สน .ปตร.บางน้ํา

จดื จงัหวดัสมุทรสาคร

 พนัท๎ายนรสิงห๑  เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารควบคุม ปตร .สน.คลองบางยางเกาํ 

(ตอนบน) จงัหวดัสมุทรสาคร

 สวนส๎ม  บา๎นแพว๎  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงกอํสร๎าง ทรบ.คลองนายเจริญชัย(คลองนาย

บญุเลิศ)

 สวนส๎ม  บา๎นแพว๎  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ปรับปรุงประสิทธภิาพการระบายน้ําสํูแกม๎ลิงคลอง

มหาชัย-คลองสนามชัยและแมํน้ําทําจนี

 โคกขาม,พนั

ท๎ายฯ

 เมือง  สมุทรสาคร             1  แหงํ  ชป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บา๎นแพว๎  บา๎นแพว๎  สมุทรสาคร             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สระแกว๎           80  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สระแกว๎       2,400  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สระแกว๎          500  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สระแกว๎           90  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสระแกว๎

 วฒันานคร  วฒันานคร  สระแกว๎           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สระแกว๎      14,800  ราย  กสก.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน)

                 -                        -    สระแกว๎             3  ราย  กสส.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 โนนหมากมุํน  โคกสูง  สระแกว๎            -    ราย  สปก.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 หนองมํวง  โคกสูง  สระแกว๎            -    ราย  สปก.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 คลองหนิปนู  วงัน้ําเยน็  สระแกว๎            -    ราย  สปก.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 ทําเกวยีน  วฒันานคร  สระแกว๎            -    ราย  สปก.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 โนนหมากเค็ง  วฒันานคร  สระแกว๎            -    ราย  สปก.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 หนองสังข๑  อรัญประเทศ  สระแกว๎          281  ราย  สปก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สระแกว๎           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  หนองสังข๑  อรัญประเทศ  สระแกว๎           35  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สระแกว๎          821  ราย  ปศ.

 G 07  ฝายหว๎ยทรายพร๎อมขดุลอก  หนองแวง  โคกสูง  สระแกว๎             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารอดัน้ําบา๎นกดุผือ  โนนหมากมุํน  โคกสูง  สระแกว๎             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 12  ซํอมแซมถนนภายในบริเวณหวังาน โครงการ

ชลประทานสระแกว๎

 วฒันานคร  วฒันานคร  สระแกว๎           50  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางเขา๎หวังาน อาํงเกบ็น้ําหว๎ยชัน  ชํองกุมํ  วฒันานคร  สระแกว๎          200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    สระบรีุ          150  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  หน๎าพระลาน  เฉลิมพระเกยีรติ  สระบรีุ           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 หน๎าพระลาน  เฉลิมพระเกยีรติ  สระบรีุ           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สระบรีุ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สระบรีุ          500  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สระบรีุ          100  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สระบรีุ          130  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสระบรีุ

 ปากเพรียว  เมือง  สระบรีุ           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห๎

 ปากเพรียว  เมือง  สระบรีุ           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาเริงราง

 สรํางโศก  บา๎นหมอ  สระบรีุ           51  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สระบรีุ      27,800  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สระบรีุ           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สระบรีุ          452  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  ธารเกษม  พระพทุธบาท  สระบรีุ           80  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองยาํงเสือ  มวกเหล็ก  สระบรีุ             4  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -    มวกเหล็ก  สระบรีุ             4  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -    วงัมํวง  สระบรีุ             3  แหงํ  สปก.

 G 06  ซํอมแซมระบบทํอสํงน้ําอาํงเกบ็น้ําหว๎ยหนิขาว  เขาดินพฒันา  เฉลิมพระเกยีรติ  สระบรีุ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ขดุลอกอาํงเกบ็น้ําเขือ่นปาุสักชลสิทธิ ์จงัหวดัสระบรีุ 2

 แหงํ

 วงัมํวง , คํา

พราน

 วงัมํวง  สระบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ปากคลองสํงน้ํา 24 ขวา ชัยนาท-ปาุสัก

 .โครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษาเริงราง

 บางโขมด  บา๎นหมอ  สระบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงคลองระบายน้ําหนองนาค ฝ่ังขวา ชํวง

กม.12+620 จงัหวดัสระบรีุ

 หว๎ยขมิ้น  หนองแค  สระบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทรบ.ปากคลองชักน้ํา 24 ขวา จงัหวดัสระบรีุ  สรํางโศก  บา๎นหมอ  สระบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ํากลางคลองระบายน้ําท่ี 26 

กม.14+000 จงัหวดัสระบรีุ

 กุมํหกั  หนองแค  สระบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองระบาย 3 ซ๎าย เริงราง  ดอนทอง  หนองโดน  สระบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสํงน้ํา 23 ขวา (ชํวงท่ี 2)  ตลาดน๎อย  บา๎นหมอ  สระบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ซับสนุํน  มวกเหล็ก  สระบรีุ             2  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ลําพญากลาง  มวกเหล็ก  สระบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนคันคลอง 2 ขวา เสาไห๎  ไกเํสํา  หนองแซง  สระบรีุ          164  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สิงห๑บรีุ          300  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สิงห๑บรีุ          100  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สิงห๑บรีุ           60  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสิงห๑บรีุ

 บางกระบอื  เมือง  สิงห๑บรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาชัณสูตร

 โพชนไกํ  บางระจนั  สิงห๑บรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษามหาราช

 มํวงหมูํ  เมือง  สิงห๑บรีุ           41  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สิงห๑บรีุ      10,800  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สิงห๑บรีุ           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สิงห๑บรีุ           66  ราย  ปศ.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตังว คลองระบายใหญชัํยนาท -

ปาุสัก 3 ฝ่ังขวา กม.11+600 ถงึ กม.16+100 เปน็ชํวงๆ

 ทองเอน  อนิทร๑บรีุ  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท -อยธุยา กม.

61+900 ถงึ 61+915 จงัหวดัสิงห๑บรีุ

 บา๎นแปงู  พรหมบรีุ  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบาย 7 ขวา แมํน้ําน๎อย 2 จงัหวดั

สิงห๑บรีุ

 วหิารขาว  ทําช๎าง  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมตล่ิงแมํน้ําน๎อย จดุท่ี 1 หมูํท่ี 5 ตําบลโพชนไกํ

 จงัหวดัสิงห๑บรีุ

 โพชนไกํ  บางระจนั  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ํากลางคลองตาออย จงัหวดั

สิงห๑บรีุ

 ประศุก  อนิทร๑บรีุ  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําปลายคลองค๎ู จงัหวดัสิงห๑บรีุ  ต๎นโพธิ์  เมืองสิงห๑บรีุ  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ทางผันน้ําเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการระบายน้ําทํุงเชียง

ราก

 ทํางาม  อนิทร๑บรีุ  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองสํงน้ําชัยนาท -อยธุยา ฝ่ังซ๎าย กม.

53+200 ถงึกม.72+500 เปน็ชํวงๆ

 ต๎นโพธิ์  เมือง  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสํงน้ํา 5 ซ๎าย พร๎อมอาคาร

ประกอบ

 น้ําตาล  อนิทร๑บรีุ  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสํงน้ํา 6 ซ๎าย พร๎อมอาคาร

ประกอบ

 โพกรวม  เมือง  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หนองหมากฝูาย  วฒันานคร  สิงห๑บรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมถนนลาดยางบริเวณหวังานโครงการ  มํวงหมูํ  เมือง  สิงห๑บรีุ           34  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงคันคลองสํงน้ํา 1 ขวา ฝ่ังซ๎าย  เชิงกลัด  บางระจนั  สิงห๑บรีุ          250  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงคันคลองสํงน้ํา 3 ซ๎าย - 1 ขวา  โพทะเล  คํายบางระจนั  สิงห๑บรีุ          100  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สุโขทัย           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สุโขทัย          500  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สุโขทัย          900  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สุโขทัย           90  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสุโขทัย

 บา๎นหลุม  เมือง  สุโขทัย           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาสุโขทัย

 ในเมือง  สวรรคโลก  สุโขทัย           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สุโขทัย      21,400  ราย  กสก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    สุโขทัย          102  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    สุโขทัย          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สุโขทัย           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  วงัลึก  บา๎นดํานลานหอย  สุโขทัย           30  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สุโขทัย       1,396  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  หนองออ๎,ทําชัย

,ศรีสัชนาลัย

 ศรีสัชนาลัย  สุโขทัย           40  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัน้ําขาว  บา๎นดํานลานหอย  สุโขทัย           20  ชุมชน  พด.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองแมํน้ํายมฝ่ังขวา จงัหวดัสุโขทัย  ปาุกมุเกาะ  สวรรคโลก  สุโขทัย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองสารบบ กม .20+220  โตนด  คีรีมาศ  สุโขทัย             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดถนนปลายคลอง DO โครงการอาํง

เกบ็น้ําคอลงขา๎งใน 

จงัหวดัสุโขทัย

 ศรีคีรีมาศ  คีรีมาศ  สุโขทัย             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ธานี  เมืองสุโขทัย  สุโขทัย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 นาทุํง  สวรรคโลก  สุโขทัย             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สามเรือน  ศรีสําโรง  สุโขทัย             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สามเรือน  ศรีสําโรง  สุโขทัย             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังานประตูระบายน้ําแมํน้ํายม 

(บา๎นหาดสะพานจนัทร๑)

 ปาุกมุเกาะใน

เมือง

 สวรรคโลก  สุโขทัย            -    ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    สุพรรณบรีุ          800  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สุพรรณบรีุ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    สุพรรณบรีุ          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สุพรรณบรีุ       2,500  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สุพรรณบรีุ          250  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สุพรรณบรีุ          100  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสุพรรณบรีุ

 โพธิพ์ระยา  เมือง  สุพรรณบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษากระเสียว

 ดํานช๎าง  ดํานช๎าง  สุพรรณบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาดอนเจดีย๑

 ดอนเจดีย๑  ดอนเจดีย๑  สุพรรณบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาโพธิพ์ระยา

 โพธิพ์ระยา  เมือง  สุพรรณบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาสองพีน่๎อง

 บอํสุพรรณ  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาสามชุก

 สามชุก  สามชุก  สุพรรณบรีุ           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สุพรรณบรีุ      27,400  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    สุพรรณบรีุ          169  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    สุพรรณบรีุ          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สุพรรณบรีุ           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ทับตีเหล็ก  เมือง  สุพรรณบรีุ           60  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สุพรรณบรีุ       2,874  ราย  ปศ.

 G 07  ซํอมคันคลอง 1R-5L-3R-5L-2L จาํนวน 1 สาย 

จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 ศรีสําราญ  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ. กลางคลอง 1ซ๎าย-1ซ๎าย  ดอนมะสังฆ๑  เมืองสุพรรณบรีุ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

 10+200 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

 4+100 (ฝ่ังขวา) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

 8+816(ฝ่ังขวา) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

11+147 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

11+513 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

12+105 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

12+200 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 บอํกรุ  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ํา ร.1ซ๎าย กม.

0+000 จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 วงัสีราช  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย  จงัหวดัสุพรรณบรีุ  หนองกระทุํม  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคลองระบายน้ําและทํอระบายน้ําล๎น ทํอสาม

แถวไซฟอน  จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 พลับพลาไชย  อูทํอง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกนัน้ําคลองโซน 19  ชํวง กม.0+000 - 

กม.3+000

 บางตาเถร  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําเจดีย๑ 0+000-0+850 (เปน็ชํวงๆ) 

จาํนวน 1 สาย จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 เจดีย๑  อูทํอง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําบางยีห่น-วดักลาง จงัหวดัสุพรรณบรีุ  โคกคราม  บางปลาม๎า  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําสาย 2  เปน็ชํวงๆ กม.

5+600-5+800

 บางตาเถร  บางปลาม๎า  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง  ร.4 ขวา สุพรรณ3 ฝ่ังซ๎าย  กม. 

16+500-16+750

 โคกโคเฒํา  เมืองสุพรรณบรีุ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 1ซ๎าย-1ซ๎าย  โคกโคเฒํา  เมืองสุพรรณบรีุ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ร.1ซ๎าย แมํน้ําสุพรรณ ฝ่ังซ๎าย 

จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 ไผํขวาง  เมืองสุพรรณบรีุ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ร.1ซ๎าย สองพีน่๎อง  

จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 ดอนโพธิท์อง  เมืองสุพรรณบรีุ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ร.3R สองพีน่๎อง จาํนวน 1 สาย 

จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวัโพธิ์  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ร.5 ขวา สุพรรณ3 ฝ่ังซ๎าย จงัหวดั

สุพรรณบรีุ

 โคกคราม  บางปลาม๎า  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ร.บา๎นยาง (ฝ่ังซ๎าย) จาํนวน 1 สาย

 จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 บา๎นดอน  อูทํอง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง ระบายใหญสุํพรรณ 3 ฝ่ังขวา กม. 

53+360-55+230

 โคกคราม  บางปลาม๎า  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองจระเขค๎ล่ืนฝ่ังขวา เปน็ชํวงๆ  กม .

3+500 ถงึ 5+000

 บางตาเถร  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองบางตาเถร   ชํวง กม .0+000 - กม.

2+500

 บางตาเถร  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองรางตาโม๎  ชํวง กม .0+000 - กม.

2+800

 บางตาเถร  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ซํอมแซมคันคลองศพเพลิง ชํวง กม .0+000 - กม.

11+870 เปน็ชํวงๆ

 กฤษณา  บางปลาม๎า  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทรบ. คลองระบาย ร.3 ขวา จงัหวดัสุพรรณบรีุ  หนองโพธิ์  หนองหญา๎ไซ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทรบ. คลองระบาย ร.4 ขวา จงัหวดัสุพรรณบรีุ  หนองหญา๎ไซ  หนองหญา๎ไซ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม. 

0+300 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 วงัสีราช  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม. 

10+430 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม. 

4+800 (ฝ่ังขวา) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทรบ.คันกัน้น้ําคลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

11+725 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอรับน้ําปาุคลอง ม-อ ฝ่ังขวา จงัหวดั

สุพรรณบรีุ

 ไรํรถ  ดอนเจดีย๑  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคันคลอง ร .4 ขวา แมํน้ําสุพรรณ 

จาํนวน 3 แหงํ

 บางตะเคียน  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคันคลองระบาย ร .3 ขวา จงัหวดั

สุพรรณบรีุ

 หนองโพธิ์  หนองหญา๎ไซ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบาน ปตน.พระยาบรรลือ จงัหวดัสุพรรณบรีุ  บางตาเถร  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมบานควบคุม สถานีสูบน้ําบางยีห่น  จงัหวดั

สุพรรณบรีุ

 ตะคํา  บางปลาม๎า  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายน้ําล๎นลําหว๎ยกระเสียว กม . 4+000 

จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 วงัสีราช  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายอูตํะเภา คลองระบายน้ํา ร .1 ซ๎าย กม.

2+000 จงัหวดัสุพรรณบรีุ

 หวันา  เดิมบางฯ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมระบบบานระบาย และแสงสวาํงทีทําการ 

สถานีสูบน้ําบางยีห่น

 ตะคํา  บางปลาม๎า  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคลองระบาย 3 ข สามชุก 1  หวัเขา  เดิมบางนางบวช  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคลองระบาย ร .1 ขวา - 5  ขวา  สามชุก 1  หนองสาหรําย  ดอนเจดีย๑  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคลองระบายใหญสํามชุก 2  ศาลาขาว  เมืองสุพรรณบรีุ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคลองสํงน้ําสายใหญ ํ1 ขวา  โพธิพ์ระยา  เมืองสุพรรณบรีุ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันกนัน้ําคลองพระยาบรรลือ ฝ่ังเหนือ กม .

0+000 ถงึ กม.9+800

 บางตาเถร  สองพีน่๎อง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองระบาย  ร . 3 ขวา  สามชุก 2  

(ระยะท่ี 2)

 ไรํรถ  ดอนเจดีย๑  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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 G 07  ปรับปรุงคันคลองระบาย  ร . 7 ขวา  สามชุก 2  พลับพลาไชย  อูทํอง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองระบาย  ร . 9 ขวา  สามชุก 2  หนองโองํ  อูทํอง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  เพิม่ประสิทธภิาพคลองสํงน้ํา 3 ซ๎าย - 1 ขวา  ดอนกาํยาน  เมืองสุพรรณบรีุ  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  ดอนเจดีย๑  ดอนเจดีย๑  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  กป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โคกคราม  บางปลาม๎า  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ศรีประจนัต๑  ศรีประจนัต๑  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สระแกว๎  เมือง  สุพรรณบรีุ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  งานคันคลองสํงน้ํา 14 ซ๎าย ม.-อ.  หนองสาหรําย  ดอนเจดีย๑  สุพรรณบรีุ          300  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงคันคลอง 2 ขวา - 1 ซ๎ายสายใหญํ  วงัลึก  สามชุก  สุพรรณบรีุ          300  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงคันคลองสํงน้ํา 1 ขวา - 1 ขวา  โคกช๎าง  เดิมบางนางบวช  สุพรรณบรีุ          200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 ทําขา๎ม  พนุพนิ  สุราษฎร๑ธานี          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สุราษฎร๑ธานี           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    สุราษฎร๑ธานี          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สุราษฎร๑ธานี          850  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สุราษฎร๑ธานี          200  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สุราษฎร๑ธานี          190  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสุราษฎร๑ธานี

 ขนุทะเล  เมือง  สุราษฎร๑ธานี           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    สุราษฎร๑ธานี      29,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สุราษฎร๑ธานี      32,800  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    สุราษฎร๑ธานี          164  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    สุราษฎร๑ธานี          359  ราย  กสส.
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 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 ไทรทอง  ชัยบรีุ  สุราษฎร๑ธานี          114  ราย  สปก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สุราษฎร๑ธานี          150  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  คลองน๎อย  เมือง  สุราษฎร๑ธานี           20  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ปากแพรก  ดอนสัก  สุราษฎร๑ธานี           15  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  มะลวน  พนุพนิ  สุราษฎร๑ธานี           15  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ทําอแุท  กาญจนดิษฐ๑  สุราษฎร๑ธานี           15  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บา๎นใต๎  พงัน  สุราษฎร๑ธานี           15  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  บอํผุด  เกาะสมุย  สุราษฎร๑ธานี           20  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สุราษฎร๑ธานี       1,149  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 มะลวน  พนุพนิ  สุราษฎร๑ธานี             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทํากระดาน  คีรีรัฐนิคม  สุราษฎร๑ธานี             1  ชุมชน  พด.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    สุราษฎร๑ธานี             6  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  มะลวน  พนุพนิ  สุราษฎร๑ธานี  100/1 ราย/กลํุม  กข.

 G 06  ซํอมแซมรางระบายน้ําทํานบดิน โครงการอาํงเกบ็น้ํา

บางทรายนวลอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 คลองชะอุนํ  พนม  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนและซํอมแซมระบบสํงน้ํา โครงการ

ทํานบดินบา๎นอนิทรีย๑ทอง อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 คลองพา  ทําชนะ  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกตะกอนหน๎าทํานบดินและซํอมแซมทํานบดิน 

โครงการทํานบดินหว๎ยปลายพร๎อมระบบสํงน้ํา อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 ประสงค๑  ทําชนะ  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกหน๎าทํานบดินและซํอมแซมทํานบดิน โครงการ

ทํานบดินบา๎นทับสมิงคลาพร๎อมระบบสํงน้ํา อนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ

 คลองพา  ทําชนะ  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกหน๎าทํานบดินและซํอมแซมระบบสํงน้ํา 

โครงการอาคารบงัคับน้ําคลองหนิดานพร๎อมระบบสํงน้ํา

 อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ปากหมาก  ไชยา  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ขดุลอกหน๎าฝายและซํอมแซมระบบสํงน้ํา โครงการ

ฝายบา๎นปลายน้ําตกพร๎อมระบบสํงน้ํา อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 ประสงค๑  ทําชนะ  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินโครงการแกม๎ลิงพรุคลองช๎าง  บา๎นนา  บา๎นนาเดิม  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมทํอลอดคันคลองระบายน้ําคลองมัน กม .

2+800 ฝายคลองทําทอง

 ทําอแุท  กาญจนดิษฐ๑  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมประตูระบายน้ําคลองเหยีง  ทําฉาง  ทําฉาง  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมฝายบา๎นเขาชงโค อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ  คลองพา  ทําชนะ  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัการกดัเซาะฝายคลองทําทอง  ไชยคราม  ดอนสัก  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  กระแดะ  กาญจนดิษฐ๑  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  กป.

 G 08  สํงเสริมกลํุมเกษตรกรผลิตจลิุนทรีย๑ ปม .1  บางกุง๎  เมือง  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  กป.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  ปากแพรก  ดอนสัก  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  โมถาํย  ไชยา  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  พลายวาส  กาญจนดิษฐ๑  สุราษฎร๑ธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนทางเขา๎หวังาน โครงการอาํงเกบ็น้ําบาง

ทรายนวล

 คลองชะอุนํ  พนม  สุราษฎร๑ธานี           10  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝ่ังขวา คลองสํงน้ําสาย 4 

ซ๎าย -สายใหญฝ่ัํงขวา กม.0+025 ถงึ กม.1+600 ฝาย

คลองเทวดา

 พรุพรี  บา๎นนาสาร  สุราษฎร๑ธานี           20  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝ่ังขวา คลองสํงน้ําสายใหญํ

ฝ่ังขวา กม.0+000 ถงึ กม.10+100 ฝายคลองไชยา

 ปาุเว  ไชยา  สุราษฎร๑ธานี          800  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝ่ังขวา คลองสํงน้ําสายใหญํ

ฝ่ังขวา กม.0+000 ถงึ กม.16+500 ฝายคลองทําทอง

 ไชยคราม  ดอนสัก  สุราษฎร๑ธานี          150  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝ่ังขวา คลองสํงน้ําสายใหญํ

ฝ่ังซ๎าย กม.0+040 ถงึ กม.10+000 ฝายคลองทําทอง

 ทําอแุท  กาญจนดิษฐ๑  สุราษฎร๑ธานี          150  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝ่ังซ๎าย คลองสํงน้ําสายใหญํ

ฝ่ังขวา กม.0+400 ถงึ กม.10+650 ฝายคลองเทวดา

 ทุํงหลวง  เวยีงสระ  สุราษฎร๑ธานี       1,000  ราย  ชป.

 G 05  กอํสร๎างถงัเกบ็น้ํา ค.ส.ล. ในชุมชน  ไทรทอง  ไชยบรีุ  สุราษฏร๑ธานี             1  แหงํ  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    สุรินทร๑          850  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  คอโค  เมือง  สุรินทร๑           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 คอโค  เมือง  สุรินทร๑           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    สุรินทร๑           80  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    สุรินทร๑       4,830  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    สุรินทร๑       3,400  ราย  กป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    สุรินทร๑          170  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานสุรินทร๑

 เฉลียง  เมือง  สุรินทร๑           48  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    สุรินทร๑       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    สุรินทร๑      39,800  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    สุรินทร๑           50  ราย  กสก.

 I 10  ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีไมํเหมาะสมในการปลูกขา๎วเพือ่ผลิต

สินค๎าอืน่ท่ีเหมาะสม

 นาหนองไผํ  ชุมพลบรีุ  สุรินทร๑            -    ราย  พด.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    สุรินทร๑       4,926  ราย  ปศ.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ                  -                        -    สุรินทร๑             2  รายการ  กข.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  กระเทียม  สังขะ  สุรินทร๑  100/1  ราย/กลํุม  กข.

 G 01  สนับสนุนเคร่ืองมืออปุกรณ๑/เคร่ืองมือ ให๎

กลํุมเปาูหมาย 8 กลํุม และสํวนกลาง

                 -                        -    สุรินทร๑             1  กลํุม  กข.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บงึ  เขวาสินรินทร๑  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 จอมพระ  จอมพระ  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บแุกรง  จอมพระ  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โนน  โนนนารายณ๑  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ระเวยีง  โนนนารายณ๑  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองหลวง  โนนนารายณ๑  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 จรัส  บวัเชด  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กนัตวจระมวล  ปราสาท  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นพลวง  ปราสาท  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ตระแสง  เมือง  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สวาย  เมือง  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สวาย  เมือง  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 น้ําเขยีว  รัตนบรีุ  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 คาละแมะ  ศีขรภมูิ  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ตรึม  ศีขรภมูิ  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โพนโก  สนม  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 สนม  สนม  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองระฆงั  สนม  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทับทัน  สังขะ  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองฮะ  สําโรงทาบ  สุรินทร๑             1  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 จกิแดก  พนมดงรัก  สุรินทร๑             5  แหงํ  สปก.

 G 07  ซํอมแซมลาดด๎านขา๎ง DIKE 10  ดอนแรด  รัตนบรีุ  สุรินทร๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมลาดด๎านขา๎ง DIKE 9-1  หนองบวัทอง  รัตนบรีุ  สุรินทร๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง DIKE10  ดอนแรด  รัตนบรีุ  สุรินทร๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียง DIKE9-1  หนองบวัทอง  รัตนบรีุ  สุรินทร๑             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูพร๎อมระบบสํงน้ําบา๎นไพรขลา -

ขนุไชยทอง

 หนองเรือ  ชุมพลบรีุ  สุรินทร๑             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บวัเชด  บวัเชด  สุรินทร๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ชุมพลบรีุ  ชุมพลบรีุ  สุรินทร๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทําสวาํง  เมืองสุรินทร๑  สุรินทร๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 สนม  สนม  สุรินทร๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หนองไผํล๎อม  สําโรงทาบ  สุรินทร๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 กดุหวาย  ศีขรภมูิ  สุรินทร๑             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  เหลําตํางคํา  โพนพสัิย  หนองคาย           20  ราย  มม.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 เหลําตํางคํา  โพนพสัิย  หนองคาย           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    หนองคาย           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    หนองคาย          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    หนองคาย          100  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    หนองคาย          600  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    หนองคาย           90  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานหนองคาย

 มีชัย  เมือง  หนองคาย           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาหว๎ยโมง

 ทําบอํ  ทําบอํ  หนองคาย           42  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    หนองคาย       1,200  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    หนองคาย      15,400  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    หนองคาย           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    หนองคาย          534  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองหลวง  เฝูาไรํ  หนองคาย             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โพธิต์าก  โพธิต์าก  หนองคาย             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 พระธาตุบงัพวน  เมือง  หนองคาย             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นฝาง  สระใคร  หนองคาย             2  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -                        -    หนองคาย            -    แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 วงัหลวง  เฝูาไรํ  หนองคาย            -    แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 อดุมพร  เฝูาไรํ  หนองคาย            -    แหงํ  สปก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมอาคารบงัคับน้ําลําหว๎ยทอน จงัหวดัหนองคาย  โพธิต์าก  โพธิต์าก  หนองคาย             1  แหงํ  ชป.

 G 12  ถนนหวังาน ปตร.หว๎ยวงัฮู  มีชัย  เมือง  หนองคาย          170  ราย  ชป.

 G 12  ถนนหวังานโครงการชลประทานหนองคาย  มีชัย  เมือง  หนองคาย          150  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบริเวณท่ีทําการและบา๎นพกัโครงการสํง

น้ําและบาํรุงรักษาหว๎ยโมง

 ทําบอํ  ทําบอํ  หนองคาย           26  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงผิวจราจรพนังกัน้น้ําท่ี 4 (DIKE 4)  ทําบอํ  ทําบอํ  หนองคาย          148  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตขา๎ว

คุณภาพดี

                 -                        -    หนองบวัลําภู          500  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    หนองบวัลําภู           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    หนองบวัลําภู       6,100  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    หนองบวัลําภู       1,000  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    หนองบวัลําภู           60  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานหนองบวัลําภู

 หนองบวัลําภู  เมือง  หนองบวัลําภู           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    หนองบวัลําภู          600  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    หนองบวัลําภู      14,800  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    หนองบวัลําภู          159  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    หนองบวัลําภู          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    หนองบวัลําภู           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    หนองบวัลําภู          493  ราย  ปศ.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 กดุแหํ  นากลาง  หนองบวัลําภู             3  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ดงสวรรค๑  นากลาง  หนองบวัลําภู             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 อทุัยสวรรค๑  นากลาง  หนองบวัลําภู             3  ชุมชน  พด.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองบวั  เมือง  หนองบวัลําภู             1  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บญุทัน  สุวรรษณคูหา  หนองบวัลําภู             1  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 นาดี  สุวรรณคูหา  หนองบวัลําภู             6  แหงํ  สปก.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โนนสัง  โนนสัง  หนองบวัลําภู             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โพธิชั์ย  เมืองหนองบวัลําภู  หนองบวัลําภู             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หนองภยัศูนย๑  เมืองหนองบวัลําภู  หนองบวัลําภู             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมถนนทางเขา๎หวังาน ปตร .ลําพะเนียงบา๎นหวั

นา บา๎นหวันา

 หวันา  เมือง  หนองบวัลําภู          100  ราย  ชป.

 G 12  ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานหนองบวัลําภู  หนองบวั  เมือง  หนองบวัลําภู           40  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    อาํงทอง          120  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    อาํงทอง          100  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    อาํงทอง           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานอาํงทอง

 ศาลาแดง  เมือง  อาํงทอง           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษายางมณี

 องครักษ๑  โพธิท์อง  อาํงทอง           42  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    อาํงทอง      18,200  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    อาํงทอง           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    อาํงทอง          287  ราย  ปศ.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 6 ซ๎าย - 1 ขวา กม.3+000 - กม

4+810 (ฝ่ังขวา) จงัหวดัอาํงทอง

 ยางช๎าย  โพธิท์อง  อาํงทอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลอง 6 ซ๎าย - 1 ขวา กม.7+200 - กม.

8+400 (ฝ่ังซ๎าย) จงัหวดัอาํงทอง

 มํวงเต้ีย  วเิศษชัยชาญ  อาํงทอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท -อยธุยา ฝ่ังขวา

 กม.87+000 ถงึ กม.87+050 จงัหวดัอาํงทอง

 ตลาดกรวด  เมืองอาํง  ทอง  อาํงทอง             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั



183

รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท -อยธุยา ฝ่ังขวา

 กม.88+100 ถงึ กม.88+150 จงัหวดัอาํงทอง

 ตลาดกรวด  เมืองอาํง  ทอง  อาํงทอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบาย 1 ซ๎าย 1 ซ๎าย แมํน้ําน๎อย 6 

จงัหวดัอาํงทอง

 ปาุง้ิว  เมืองอาํงทอง  อาํงทอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันทรุดตัวคันกัน้น้ําคลอง 1 ขวา ฝ่ังขวา กม.

13+000 ถงึ กม.13+100 จงัหวดัอาํงทอง

 โรงช๎าง  ปาุโมก  อาํงทอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัตล่ิงแมํน้ํา หมูํ 7 ตําบลโผงเผง 

จงัหวดัอาํงทอง

 โผงเผง  ปาุโมก  อาํงทอง             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคันคลองสํงน้ําชัยนาท -อยธุยา ฝ่ังซ๎าย กม.

72+500 ถงึกม.89+200 เปน็ชํวงๆ

 ชัยภมูิ  ไชโย  อาํงทอง             1  แหงํ  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    อาํนาจเจริญ           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    อาํนาจเจริญ       1,200  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    อาํนาจเจริญ       1,200  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    อาํนาจเจริญ           70  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานอาํนาจเจริญ

 บุงํ  เมือง  อาํนาจเจริญ           42  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    อาํนาจเจริญ      14,000  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    อาํนาจเจริญ           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    อาํนาจเจริญ       1,232  ราย  ปศ.

 G 07  ซํอมแซมหนิเรียงเขือ่นลําเซบายอาํนาจเจริญ  สร๎างถอํน๎อย  หวัตะพาน  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําปาุสถานีสูบน้ําเขือ่นลําเซ

บายอาํนาจเจริญ

 สร๎างถอํน๎อย  หวัตะพาน  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น อาํงฯหว๎ยโพธิ์ (ตอนบน) 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ

 บุงํ  เมือง  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารระบายน้ําล๎น อาํงฯหว๎ยโพธิ์ (ตอนลําง)

 จงัหวดัอาํนาจเจริญ

 โนนโพธิ์  เมือง  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงคลอง 1R-4L-RMC พร๎อมอาคารประกอบ 

อาํงฯพทุธอทุยาน

 บุงํ  เมือง  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ลือ  ปทุมราชวงศา  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บุงํ  อาํเภอเมือง  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ชานุมาน  ชานุมาน  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ไม๎กลอน  พนา  อาํนาจเจริญ             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลองสํงน้ําสาย LMC อาํงเกบ็น้ํา

พทุธอทุยาน

 บุงํ  เมือง  อาํนาจเจริญ          200  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    อดุรธานี          300  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  บา๎นธาตุ  เพญ็  อดุรธานี           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 บา๎นธาตุ  เพญ็  อดุรธานี           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    อดุรธานี          100  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    อดุรธานี          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    อดุรธานี       1,000  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    อดุรธานี       2,500  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    อดุรธานี          200  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานอดุรธานี

 หมากแขง๎  เมือง  อดุรธานี           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษากมุภวาปี

 เวยีงคํา  กมุภวาปี  อดุรธานี           43  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาหว๎ยหลวง

 โคกสะอาด  เมือง  อดุรธานี           42  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    อดุรธานี       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    อดุรธานี      39,000  ราย  กสก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    อดุรธานี          178  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    อดุรธานี          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    อดุรธานี           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    อดุรธานี       1,314  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  เชียงยนื,เมือง

เพยี,กดุจบั,ตาล

เลียน

 กดุจบั  อดุรธานี          190  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ขอนยงู  กดุจบั  อดุรธานี             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทําล่ี  กมุภวาปี  อดุรธานี             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 พนัดอน  กมุภวาปี  อดุรธานี             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โคกกลาง  โนนสะอาด  อดุรธานี             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทมนางาม  โนนสะอาด  อดุรธานี             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โนนสะอาด  โนนสะอาด  อดุรธานี             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บุงํแกว๎  โนนสะอาด  อดุรธานี             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นผือ  บา๎นผือ  อดุรธานี             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองไฮ  เมือง  อดุรธานี             4  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หนองออ๎  หนองววัซอ  อดุรธานี             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทับกงุ  หนองแสง  อดุรธานี             2  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 แสงสวาํง  หนองแสง  อดุรธานี             2  ชุมชน  พด.

 G 06  ซํอมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

อดุรธานี จาํนวน 17 แหงํ

                 -                        -    อดุรธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมอาํงเกบ็น้ําหว๎ยอจีอ๎ อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 ทมนางาม  โนนสะอาด  อดุรธานี             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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รหสัเมนู ชือ่เมนู หน่วยงาน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 06  ปรับปรุงอาคารบงัคับน้ําลําหว๎ยขอก อนัเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

 บา๎นกอ๎ง  นายงู  อดุรธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ระบบสํงน้ําเขา๎พืน้ท่ีแปลงเกษตรศูนย๑เศรษฐกจิ

พอเพยีง บา๎นหนองคอนแสน

 สามพร๎าว  เมือง  อดุรธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมด๎านท๎ายประตูระบายน้ํากมุภวาปี  เวยีงคํา  กมุภวาปี  อดุรธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 เมืองเพยี  กดุจบั  อดุรธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หนองหาน  หนองหาน  อดุรธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  หนองกงุทับม๎า  วงัสามหมอ  อดุรธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ถนนภายในบริเวณ โครงการกอํสร๎าง สํานักงาน

ชลประทานท่ี 5

 หมูมํน  เมือง  อดุรธานี           30  ราย  ชป.

 G 12  ถนนภายในบริเวณ สํานักงานชลประทานท่ี 5  หมูมํน  เมือง  อดุรธานี           20  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงคันดินกัน้น้ํา (Dike) Route I  กมุภวาปี  กมุภวาปี  อดุรธานี          510  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนท๎ายทํานบดินอาํงเกบ็น้ําหว๎ยหลวง 

โครงการสํงน้ําและบาํรุงรักษาหว๎ยหลวง

 โคกสะอาด  เมือง  อดุรธานี       1,600  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    อตุรดิตถ๑           20  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมตามหลักสูตรท่ีเกษตรกร

แจง๎ความประสงค๑

                 -                        -    อตุรดิตถ๑          270  ราย  กสก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    อตุรดิตถ๑       1,100  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    อตุรดิตถ๑          800  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    อตุรดิตถ๑           90  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานอตุรดิตถ๑

 ง้ิวงาม  เมือง  อตุรดิตถ๑           42  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาผาจกุ

 บา๎นดําน  เมือง  อตุรดิตถ๑           40  ราย  ชป.

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    อตุรดิตถ๑      16,800  ราย  กสก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    อตุรดิตถ๑           50  ราย  กสก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    อตุรดิตถ๑          821  ราย  ปศ.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  ชัยจมุพล  ลับแล  อตุรดิตถ๑           20  ราย  วก.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  น้ําฤทธิ์  เมือง  อตุรดิตถ๑           20  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บา๎นโคก  บา๎นโคก  อตุรดิตถ๑             5  ชุมชน  พด.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 มํวงเจด็ต๎น  บา๎นโคก  อตุรดิตถ๑             5  ชุมชน  พด.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 มํวงเจด็ต๎น  บา๎นโคก  อตุรดิตถ๑             9  แหงํ  สปก.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําฝายหว๎ยน้ํารีใหญ ํ (โครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ)

 น้ําหมัน  ทําปลา  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 06  ซํอมแซมระบบสํงน้ําอาํงหว๎ยปูเุจา๎ (โครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริ)

 ฝายหลวง  ลับแล  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทํามะเฟอืง  พชัิย  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทํา  พชัิย  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทํามะเฟอืง  พชัิย  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บา๎นหม๎อ  พชัิย  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 พญาแมน  พชัิย  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ในเมือง  พชัิย  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บอํทอง  ทองแสนขนั  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ปาุคาย  ทองแสนขนั  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 แสนตอ  น้ําปาด  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 หาดกรวด  เมืองอตุรดิตถ๑  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ทําเสา  เมืองอตุรดิตถ๑  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในเมือง  พชัิย  อตุรดิตถ๑             1  แหงํ  กสส.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    อทุัยธานี           60  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการแปรรูปขา๎ว

และผลิตภณัฑ๑

                 -                        -    อทุัยธานี           60  ราย  กข.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    อทุัยธานี           60  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    อทุัยธานี          180  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    อทุัยธานี          400  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    อทุัยธานี           80  ราย  ปศ.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานอทัุยธานี

 หนองแก  เมือง  อทุัยธานี           41  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาทับเสลา

 ระบาํ  ลานสัก  อทุัยธานี           66  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    อทุัยธานี          500  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    อทุัยธานี      17,400  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    อทุัยธานี          317  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    อทุัยธานี          358  ราย  กสส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน)

                 -                        -    อทุัยธานี             1  ราย  กสส.

 I 07  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ และปจัจยัการผลิต )

 ลานสัก,ระบาํ  ดอนสัก  อทุัยธานี          318  ราย  สปก.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    อทุัยธานี           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ประดํูยนื  ลานสัก  อทุัยธานี           90  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    อทุัยธานี          246  ราย  ปศ.

 G 01  อบรมใหค๎วามร๎ูแกเํกษตรกร กลํุมละ 100 คน  หาดทนง  เมือง  อทุัยธานี  100/1  ราย/กลํุม  กข.

 G 02  สร๎างเครือขาํยผ๎ูผลิตเมล็ดพนัธุ๑พชื  หว๎ยไรํ  บา๎นไรํ  อทุัยธานี           20  ราย  วก.

 G 03  สร๎างฝายชะลอน้ําเพือ่อนุรักษ๑ดินและน้ํา (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 หว๎ยแล๎ง  บา๎นไรํ  อทุัยธานี             6  ชุมชน  พด.

 G 07  ซํอมแซมการกดัเซาะท๎ายฝายหลักเมตร  เขากวางทอง  หนองฉาง  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันกัน้น้ําแมํน้ําตากแดดฝ่ังซ๎าย จงัหวดั

อทัุยธานี

 เนินแจง  เมืองอทุัยธานี  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมคันคลองระบาย 2 วงัรํมเกล๎า จงัหวดัอทัุยธานี  โนนเหล็ก  เมืองอทุัยธานี  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินแกม๎ลิงเขาน๎อย จงัหวดัอทัุยธานี  โคกหม๎อ  ทัพทัน  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมคันดินแกม๎ลิงสํานักโก จงัหวดัอทัุยธานี  หนองหญา๎ปล๎อง  ทัพทัน  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารปอูงกนัการกดัเซาะท๎ายฝายฆอ๎งชัย 

จงัหวดัอทัุยธานี

 ประดํูยนื  ลานสัก  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ปรับปรุงอาํงเกบ็น้ําหว๎ยแหละ 2  คอกควาย  บา๎นไรํ  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูพร๎อมระบบสํงน้ํา บา๎นตานาด  เนินแจง  เมืองอทุัยธานี  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟาูพร๎อมระบบสํงน้ํา บา๎นหนอง

หญา๎นาง

 เนินแจง  เมืองอทุัยธานี  อทุัยธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 บา๎นบงึ  บา๎นไรํ  อทุัยธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 อทุัยใหมํ  เมืองอทุัยธานี  อทุัยธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  อทุัยใหมํ  เมืองอทุัยธานี  อทุัยธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หว๎ยคต  หว๎ยคต  อทุัยธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ปรับปรุงคันคลองสายใหญฝัํงขวา (ฝายทับเสลา)  ทุํงโพ  หนองฉาง  อทุัยธานี          400  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ๑

ขา๎ว

                 -                        -    อบุลราชธานี           90  ราย  กข.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ  อบรมการถาํยทอดเทคโนโลยี

ด๎านการพฒันาท่ีดิน

 แจระแม  เมือง  อบุลราชธานี          600  ราย  พด.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการปลูกหมํอนผลสด  บุงํมะแลง  สวาํงวรีะวงศ๑  อบุลราชธานี           20  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จาก

หมํอนไหม

 บุงํมะแลง  สวาํงวรีะวงศ๑  อบุลราชธานี           60  ราย  มม.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการแบบ 

Learning by Doing การเพิม่ทักษะอาชีพการเกษตร

                 -                        -    อบุลราชธานี           40  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเพิม่ทักษะการดูแลรักษา

และซํอมเคร่ืองเตรียมดิน

 ทําช๎าง  สวาํงวรีะวงศ๑  อบุลราชธานี          100  ราย  วก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาทักษะการ

ทําการเกษตรอยาํงยัง่ยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในศูนย๑เครือขาํยปราชญ๑ชาวบา๎นและศูนย๑เครือขาํยอืน่ ๆ

                 -                        -    อบุลราชธานี          350  ราย  สป.กษ.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านประมง และ

สนับสนุนปจัจยัการผลิต

                 -                        -    อบุลราชธานี       4,900  ราย  กป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพด๎านปศุสัตว๑แกํ

เกษตรกรเครือขาํยการเรียนร๎ูการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ผลิตด๎านปศุสัตว๑

                 -                        -    อบุลราชธานี          250  ราย  ปศ.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานอบุลราชธานี

 แจระแม  เมือง  อบุลราชธานี           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาชีลํางและเซบายลําง

 ปะอาว  เมือง  อบุลราชธานี           40  ราย  ชป.

 I 02  ซํอมแซมบาํรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการสํงน้ํา

และบาํรุงรักษาโดมน๎อย

 โนนกลาง  พบิลูมังสาหาร  อบุลราชธานี           40  ราย  ชป.

 I 03  พฒันาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายยอํย                  -                        -    อบุลราชธานี       1,000  ไรํ  กยท. กสก

 I 04  พฒันาอาชีพเกษตรกรตามความต๎องการของเกษตรกร                  -                        -    อบุลราชธานี      54,600  ราย  กสก.

 I 05  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมการจดัทําบญัชีต๎นทุน

ประกอบอาชีพแกเํกษตรกรท่ีได๎รับการจดัท่ีดินทํากนิให๎

ชุมชนตามนโยบายของ คทช .

                 -                        -    อบุลราชธานี          529  ราย  ตส.

 I 06  พฒันาอาชีพเกษตรกรท่ีได๎รับจดัสรรท่ีดินจาก คทช . 

(อบรมอาชีพ)

                 -                        -    อบุลราชธานี          359  ราย  กสส.

 I 09  พฒันาผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนใหมํ                  -                        -    อบุลราชธานี           50  ราย  กสก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  ยางสักกระโพ

หลํม,หนองฮาง

 มํวงสามสิบ  อบุลราชธานี           50  ราย  วก.

 I 11  พฒันาทักษะการผลิตชีวภณัฑ๑  โคกจาน  ตระการพชืผล  อบุลราชธานี           30  ราย  วก.

 I 12  พฒันาทักษะการผสมเทียมโคและแพะ                  -                        -    อบุลราชธานี       4,105  ราย  ปศ.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 ทําโพธิศ์รี  เดชอดุม  อบุลราชธานี             1  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 บวังาม  เดชอดุม  อบุลราชธานี             4  แหงํ  สปก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

 โพนงาม  บณุฑริก  อบุลราชธานี             5  แหงํ  สปก.

 G 07  ซํอมแซมฝายยางหว๎ยบงัโกย (บา๎นนาหวา๎น๎อย)  เขมราฐ  เขมราฐ  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมแพสูบน้ําโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บา๎นทําแสนคูณ จงัหวดัอบุลราชธานี

 โดมประดิษฐ๑  น้ํายนื  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโรงสูบสถานีสูบน้ํา P.2 จงัหวดัอบุลราชธานี  บา๎นไทย  เขือ่งใน  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมโรงสูบสถานีสูบน้ํา P.4 จงัหวดัอบุลราชธานี  สหธาตุ  เขือ่งใน  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซํมลาดตล่ิงฝายยางลําโดมใหญ ํบา๎นแกง๎ขอ 

จงัหวดัอบุลราชธานี

 พรสวรรค๑  นาจะหลวย  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสะพานน้ํา (FLUME) P1-RMC กม.11+648  

เขือ่นลําเซบก บา๎นโอด ตําบลทําเมือง อาํเภอดอนมด

แดง จงัหวดัอบุลราชธานี

 ทําเมือง  ดอนมดแดง  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสะพานน้ํา Flume No.1,2 โครงการเขือ่นลํา

โดมใหญ ํ  จงัหวดัอบุลราชธานี

 แกงํโดม  สวาํงวรีะวงศ๑  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

หมายเหตุ : ขอใหที๎มไทยนยิม ยัง่ยืน ตรวจสอบ ตําบล อําเภอ ท่ีจะดําเนนิการใหต๎รงตามชือ่ปจัจุบนั
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน จ านวน

รายละเอียดเมนูทางเลอืก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รายจงัหวัด)
เปา้หมายงาน พ้ืนทีเ่ปา้หมาย

 G 07  ซํอมแซมสะพานน้ําคลองสายใหญฝ่ัํงขวา กม . 5+500 

อาํงเกบ็น้ําหว๎ยพลาญเสือตอนลําง จงัหวดัอบุลราชธานี

 นาจะหลวย  นาจะหลวย  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมสะพานน้ําคลองสายใหญฝ่ัํงซ๎าย LMC กม. 

1+100 และ1L-RMC กม. 0+700 อาํงเกบ็น้ําหว๎ยวงั

ใหญ ํจงัหวดัอบุลราชธานี

 โดมประดิษฐ๑  น้ํายนื  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมหนิท้ิงด๎านท๎ายอาคารระบายน้ําล๎นอาํงเกบ็

น้ําหว๎ยวงัแดง จงัหวดัอบุลราชธานี

 โพธิไ์ทร  พบิลูฯ  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  ซํอมแซมอาคารท้ิงน้ําขา๎งคลองสายใหญฝ่ัํงขวาอาํง

เกบ็น้ําหว๎ยพลาญเสือตอนลําง กม . 0+700 จงัหวดั

อบุลราชธานี

 โดมประดิษฐ๑  น้ํายนื  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําพร๎อมขดุลอกหว๎ยนา  นาเยยี  นาเยยี  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 07  อาคารบงัคับน้ําลําหว๎ยสะพอื  นาพนิ  ตระการพชืผล  อบุลราชธานี             1  แหงํ  ชป.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ขา๎วปุนู  กดุขา๎วปุนู  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ขหุลุ  ตระการพชืผล  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 โคกชําแระ  ทุํงศรีอดุม  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 นาเยยี  นาเยยี  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 พบิลู  พบิลูมังสาหาร  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 มํวงสามสิบ  มํวงสามสิบ  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ไรํน๎อย  เมืองอบุลราชธานี  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 ในเมือง  เมืองอบุลราชธานี  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 09  จดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร (แกม๎ลิง) ของสถาบนั

เกษตรกร

 นิคมลําโดมน๎อย  สิรินธร  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 10  สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  บวังาม  บณุฑริก  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 11  สํงเสริมการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกร  นาจะหลวย  นาจะหลวย  อบุลราชธานี             1  แหงํ  กสส.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-1L (ฝ่ังขวา) สถานี

สูบน้ํา P.2

 บา๎นไทย  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           58  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-1R (ฝ่ังซ๎าย) สถานี

สูบน้ํา P.2

 บา๎นไทย  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           97  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-2R , 2MC-4R และ

 2MC-2L-2R (ฝ่ังขวา) สถานีสูบน้ํา P.2

 บา๎นไทย  เขือ่งใน  อบุลราชธานี          150  ราย  ชป.
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 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-3L (ฝ่ังขวา) สถานี

สูบน้ํา P.2

 บา๎นกอก  เขือ่งใน  อบุลราชธานี          220  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-3L-2L (ฝ่ังขวา) 

สถานีสูบน้ํา P.2

 บา๎นกอก  เขือ่งใน  อบุลราชธานี          180  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-3R (ฝ่ังขวา) สถานี

สูบน้ํา P.2

 บา๎นไทย  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           85  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-5L-2R (ฝ่ังขวา) 

สถานีสูบน้ํา P.2

 ยางขีน้ก  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           82  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-6L (ฝ่ังขวา) สถานี

สูบน้ํา P.2

 ยางขีน้ก  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           74  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-6R , 2MC-7R และ

 2MC-8R (ฝ่ังขวา) สถานีสูบน้ํา P.2

 บา๎นไทย  เขือ่งใน  อบุลราชธานี          190  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 2MC-9R , 2MC-10R , 

2MC-11R และ 2MC-6L-1R (ฝ่ังขวา) สถานีสูบน้ํา P.2

 ยางขีน้ก  เขือ่งใน  อบุลราชธานี          175  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 3MC-1L (ฝ่ังขวา) สถานี

สูบน้ํา P.4

 สหธาตุ  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           87  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 3MC-2L (ฝ่ังขวา) สถานี

สูบน้ํา P.4

 สหธาตุ  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           80  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 3MC-3L และสาย 

3MC-5R สถานีสูบน้ํา P.4

 สหธาตุ  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           90  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 3MC-3R (ฝ่ังขวา) สถานี

สูบน้ํา P.4

 สหธาตุ  เขือ่งใน  อบุลราชธานี          108  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 3MC-4L และสาย 

3MC-6R สถานีสูบน้ํา P.4

 สหธาตุ  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           70  ราย  ชป.

 G 12  ซํอมแซมคันคลองสํงน้ําสาย 3MC-4R (ฝ่ังขวา) สถานี

สูบน้ํา P.4

 สหธาตุ  เขือ่งใน  อบุลราชธานี          215  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ํา P2 

เขือ่นลําโดมใหญํ

 แกงํโดม  สวาํงวรีะวงศ๑  อบุลราชธานี          700  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC สถานีสูบบน้ํา 

PR3

 กอํเอ๎  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           90  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC-1L สถานี

สูบบน้ํา PR3

 กอํเอ๎  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           90  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC-1L-1l สถานี

สูบบน้ํา PR3

 กอํเอ๎  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           90  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC-1L-2l สถานี

สูบบน้ํา PR3

 กอํเอ๎  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           90  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองสาย MC-1L-3l สถานี

สูบบน้ํา PR3

 กอํเอ๎  เขือ่งใน  อบุลราชธานี           90  ราย  ชป.
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 G 12  ปรับปรุงถนนลาดยางภายในโครงการ  ปะอาว  เมือง  อบุลราชธานี          180  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนหลังคันคลองสํงน้ําสาย RMC อาํงเกบ็น้ํา

หว๎ยถ้าํแข๎

 คําเจริญ  ตระการพชืผล  อบุลราชธานี          510  ราย  ชป.

 G 12  ปรับปรุงถนนอาํงเกบ็น้ําหว๎ยละมืด  หว๎ยขาํ  บณุฑริก  อบุลราชธานี          257  ราย  ชป.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมเชิงปฏบิติัการเกษตรทฤษฎี

ใหมํ ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 4 ภาค

                 -                        -    สํวนกลาง          250  ราย  สปก.

 I 01  พฒันาทักษะอาชีพ อบรมหลักสูตรพฒันาอาชีพ

หตัถกรรมพืน้บา๎น

                 -                        -    สํวนกลาง          300  ราย  สปก.

 I 09  กจิกรรมบริหารจดัการโครงการ                  -                        -    สํวนกลาง            -            -    กสก.

 I 09  เวทีเครือขาํยผ๎ูประกอบการเกษตรรํุนระดับประเทศ                  -                        -    สํวนกลาง          340  ราย  กสก.

 I 09  สนับสนุนการพฒันากจิกรรมการเกษตรตามแผนธรุกจิ

เกษตร

                 -                        -    สํวนกลาง          900  ราย  กสก.

 I 09  อบรมหลักสูตรมาตรฐานและการตลาดสากล                  -                        -    สํวนกลาง           90  ราย  กสก.

 G 04  สร๎างฝายชะลอน้ําในเขตปฏรูิปท่ีดิน (ใช๎แรงงานใน

ชุมชน)

                 -                        -    สํวนกลาง            -            -    สปก.

 G 05  กอํสร๎างถงัเกบ็น้ํา ค.ส.ล. ในชุมชน                  -                        -    สํวนกลาง            -            -    สปก.
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