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    2. สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ด าเนินโครงการลดต้นทุนการผลิต

 และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในวงเงิน 30,308,200 บาท

 ภายใต้กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่

     1) กิจกรรม : จัดต้ัง Northeastern Agri-Food Technopolis

     2) กิจกรรม : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

     3) กิจกรรม : มทส.ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm)

     โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการท่ีสนองตอบความต้องการและสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

ชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

 และเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการ

ระบบฟาร์มอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

       ผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561)

       1. จากกิจกรรมหลักข้างต้น มีผลการด าเนินโครงการ ดังน้ี

       1) กิจกรรม : จัดต้ัง Northeastern Agri-Food Technopolis มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 860 

ราย โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โรงเรือนปลูกพืช

ควบคุมสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ” "การอบรมปรับความรู้เพ่ิมทักษะและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการศึกษาวิจัย

ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหาร" และ "การอบรมวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปมะม่วง” เป็นต้น

       2) กิจกรรม : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมท้ังส้ิน 412 ราย โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น "การอบรมหลักสูตรการเล้ียงไก่โคราชเชิง

พาณิชย์" และ "การอบรมหลักสูตรการจัดการโคเน้ือ-โคขุนในฤดูแล้งฯ" เป็นต้น

       3) กิจกรรม : มทส.ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm) มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 6,270 ราย 

โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น "การอบรมหลักสูตรสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่ (Performance of 

Korat chicken production)"  และ "การอบรมหลักสูตรการใช้งานแทรกเตอร์ท่ีควบคุมด้วยระบบ GPS และ 

sensor" เป็นต้น
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       ผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561)

       2. ผลการด าเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 79 ของท้ังปีงบประมาณ โดยแบ่งเป็น

     1) กิจกรรม : จัดต้ัง Northeastern Agri-Food Technopolis ร้อยละ 86

     2) กิจกรรม : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 82.40

     3) กิจกรรม : มทส.ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm) ร้อยละ 78.38

       3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เร่ืองการปลูกพืชในโรงเรือนควบคุมสภาพอากาศ/ ได้รับความรู้เร่ืองการเล้ียง

ไก่โคราชพาณิชย์ เร่ืองสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่  และน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นต้น

       สรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน

       - ไม่มี -
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ล ำดับ แผนงบประมำณ/ผลผลิต ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดสรร
งบประมำณ

งบประมำณ (บำท)

รวมท้ังส้ิน 54,547,000      
54,547,000      

1 12,367,000      
กิจกรรม การจัดต้ัง Northeastern 1. มีธุรกิจด้านเกษตรและอาหารใหม่ๆ และเกิด 2.2.3.2 พัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร 12,367,000          

Agri-Food Technopolis การจ้างงานในพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพ

2. เกษตรกรมีรายได้มากข้ึนมีความสามารถจะ สินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาศักยภาพ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงในบริบทส่ิงแวดล้อม ในการด าเนินธุรกิจให้กับสถาบันเกษตรกร 

ใหม่ได้ รวมท้ังยกระดับผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ

3. ภาคมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษามี ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

ความสามารถในการท างานวิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรม และเกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน

เพ่ิมข้ึน

4. สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมและการประกอบการ 

(Innovation and Entrepreneurship Culture) 

ให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา

5. จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดต้นแบบการ

พัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

2 4,000,000        
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียน กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ 2.2.3.3 พัฒนาก าลังแรงงานภาคเกษตรให้มี 4,000,000           

รู้ด้านการเกษตรในชุมชน ความเข้าใจในกิจกรรมการประกอบอาชีพด้าน ความรู้ สมรรถนะด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

การเกษตรของตนเอง มีการพัฒนาการผลิต/ สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ รวมถึง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้น้ัน แบบใหม่

สู่กลุ่ม/เกษตรอ่ืนได้

3 18,180,000      
กิจกรรม มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ 1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกร 2.2.3.5 พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือการ 18,180,000          

(SUT Smart Farm) ปราดเปร่ือง (Smart Farmer) พัฒนาท่ีย่ังยืน โดยพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรแบบ

2. เกิดองค์ความรู้ของเกษตรกรปราดเปร่ือง แปลงใหญ่และสถาบันเกษตรกรรูปแบบประรัฐ 

(Smart farmer) เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร การปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งเสริมการ

รายอ่ืน ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีการเกษตรให้มีความเหมาะสม

3. ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ เพ่ือ ตามแผนท่ีเกษตรกร (Agri-Map) เพ่ือบริหาร

แลกเปล่ียนแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนา จัดการสินค้าเกษตรเชิงรุก ส่งเสริมให้มีการ

ศักยภาพรายบุคคล และการน าไปปฏิบัติจริงใน สร้างต้นแบบการพัฒนาการเกษตท่ีเหมาะสม

การประกอบอาชีพด้านการเกษตร การสร้าง กับพ้ืนท่ี ตอดจนพัฒนาเกษตรกรให้เกิดความรู้ 

เครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ และเพ่ือ ความเข้มแข็ง ด้วยกลไกศูนย์เรียนรู้ ศูนย์วิจัย

เป็นพ่ีเล้ียงให้กับเกษตรกรรายอ่ืน และพัฒนา มีสมรรถนะด้านเกษตรอย่างครบ

4. สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย วงจร สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตภาค

มุ่งสู่การเป็น Smart Product เกษตรแบบใหม่ เพ่ือยกระดับเป็นเกษตรกร

ปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

3. แผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ท่ีส ำคัญ

แผนงบประมำณ  : บูรณำกำรกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร

โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmer)
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ล ำดับ แผนงบประมำณ/ผลผลิต ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดสรร
งบประมำณ

งบประมำณ (บำท)

4 15,000,000      
กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตร 1. เพ่ือยกระดับผลผลิตและรายได้ในระบบปลูกพืช 2.2.3.5 พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือการ 15,000,000          

สมัยใหม่เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน ท่ีมีมันส าปะหลังและอ้อยเป็นพืชหลักและพืชผัก พัฒนาท่ีย่ังยืน โดยพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรแบบ

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทาง อ่ืนๆ เป็นพืชเสริม แปลงใหญ่และสถาบันเกษตรกรรูปแบบประรัฐ 

เศรษฐกิจ 2. เกิดเครือข่ายเกษตรกรและการรวมกลุ่ม การปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งเสริมการ

เกษตรกรแปลงใหญ่ ปรับเปล่ียนพ้ินท่ีการเกษตรให้มีความเหมาะสม

3. การน าเทคโนโลยีและนวัติกรรมเข้ามาจัดการ ตามแผนท่ีเกษตรกร (Agri-Map) เพ่ือบริหาร

ระบบการผลิตทางด้านการเกษตร จัดการสินค้าเกษตรเชิงรุก ส่งเสริมให้มีการ

สร้างต้นแบบการพัฒนาการเกษตท่ีเหมาะสม

กับพ้ืนท่ี ตอดจนพัฒนาเกษตรกรให้เกิดความรู้ 

ความเข้มแข็ง ด้วยกลไกศูนย์เรียนรู้ ศูนย์วิจัย

และพัฒนา มีสมรรถนะด้านเกษตรอย่างครบ

วงจร สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตภาค

เกษตรแบบใหม่ เพ่ือยกระดับเป็นเกษตรกร

ปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

5 5,000,000        
กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ 1. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 2.2.3.6 พัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 5,000,000           

เก่ียวกับการท าเกษตรอินทรีย์ และสามารถน า ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริม

ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ได้ การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ 

2. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติและ

เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ระบบ วนเกษตร รวมท้ังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

เกษตรอินทรีย์และเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจ การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและลดการ

ประเมินแปลงเบ้ืองต้นมีวิทยากรชุมชนเพ่ิมข้ึน ใช้สารเคมี

มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จ านวน 2 ศูนย์

เกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกได้รับการตรวจแปลง

เบ้ืองต้น จ านวน 150 ไร่

โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมย่ังยืน
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4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กระทรวงศึกษาธิการ หน่วย : ล้านบาท

งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม
      54.5470 54.5470

1 กิจกรรม การจัดต้ัง Northeastern       12.3670 12.3670

 Agri-Food Technopolis

2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้าน 4.0000 4.0000

การเกษตรในชุมชน

3 กิจกรรม มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ 18.1800 18.1800

 (SUT Smart Farm)

4 กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ 15.0000 15.0000

เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนและเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

5 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 5.0000 5.0000

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน

งบรายจ่าย
หน่วยงาน

รวมท้ังส้ิน

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร



7

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 - จบ

ปีงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

- ไม่มี -
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6. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตัวช้ีวัด 

    จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ

เป้าหมาย จ านวน
54.5470

เป้าหมายท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 12.3670

แนวทางการด าเนินงานท่ี 1.1.2 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร 12.3670

12.3670

12.3670

กิจกรรม จัดต้ัง Northeastern Agri-Food Technopolis คน 1,500 12.3670

เป้าหมายท่ี 2 : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง สามารถพ่ึงพา 42.1800

แนวทางการด าเนินงานท่ี 2.1.1 : การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต้นทาง) 22.1800

4.0000

4.0000

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน คน 500 4.0000

18.1800

18.1800

โครงการ มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm) คน 4,500 18.1800

แนวทางการด าเนินงานท่ี 2.1.3 : การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ 4.0 (ปลายทาง) 20.0000

15.0000

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15.0000

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนและ คน 1,000    15.0000

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

5.0000

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน

โครงการเกษตรอินทรีย์ คน 300 5.0000

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.3.1 : พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

เพ่ิมข้ึนเป็นไม่น้อยกว่า 4,800 แปลง 

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.3.3 : จ านวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนไม่น้อยกว่า 700,000 ไร่

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เป้ามาย - แนวทางการด าเนินงานและตัวช้ีวัด

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย

รวมท้ังส้ิน

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร

กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 1,600 ราย

(กลางทาง)

ตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 100,000 ราย

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.2.1 : กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.1.1 : จ านวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายระดับต าบล

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.1.2 : จ านวนเกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
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7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กระทรวงศึกษาธิการ

          12,367,000 บาท

แนวทางการด าเนินงานท่ี 1.1.2 : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กลางทาง)           12,367,000 บาท

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 1.1.2.1 : กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพกระบวน           12,367,000 บาท

การแปรรูปสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 1,600 ราย

          12,367,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน           12,367,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป           12,367,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดต้ัง Northeastern Agri-Food Technopolis 12,367,000            บาท

          42,180,000 บาท

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

แนวทางการด าเนินงานท่ี 2.1.1 : การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต้นทาง)           22,180,000 บาท

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.1.1 : จ านวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายระดับต าบล             4,000,000 บาท

            4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน             4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป             4,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน 4,000,000             บาท

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.1.2 : จ านวนเกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer เพ่ิมข้ึน           18,180,000 บาท

ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย

          18,180,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน           18,180,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป           18,180,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm) 18,180,000            บาท

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร

เป้าหมายท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เป้าหมายท่ี 2 : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง สามารถพ่ึงพาตนเองได้

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
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แนวทางการด าเนินงานท่ี 2.1.3 : การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ 4.0 (ปลายทาง)           20,000,000 บาท

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.3.1 : พ้ืนท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็น           15,000,000 บาท

ไม่น้อยกว่า 4,800 แปลง

          15,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน           15,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป           15,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนา 15,000,000            บาท

เกษตรกรรมย่ังยืนและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ บาท

ตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2.1.3.3 : จ านวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนไม่น้อยกว่า 700,000 ไร่             5,000,000 บาท

            5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน             5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป             5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 5,000,000             บาท

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน


