โครงการย่อยที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปีงบประมาณ ๒๕60
………………………………………………………………..
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย/มติ ค.ร.ม./ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1.1 นโยบายกรมการข้าวและยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558-2562 ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ชาวนาไทยผลิตข้าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศที่สมดุลกับอุปสงค์ ผลผลิตต่อไร่สูงด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่า
ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีมูลค่าสูง ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและองค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริห ารจัดการพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้เหมาะสม เพื่อให้ปริมาณ
การผลิตข้าวของชาวนาทั่วประเทศมีความสมดุลกับอุปสงค์ โดยการก่าหนดเขตส่งเสริมการปลูกข้าวตามศักยภาพของ
พื้นทีแ่ ละสร้างกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต ข้า ว เพื่อ ให้ ช าวนาสามารถผลิ ต ข้ า วได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และมีต้นทุนการผลิตที่ต่าลง โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตข้าวและปรับ เปลี่ย นกรรมวิธีการผลิตข้าวมาเป็นแบบประณีต สนับสนุนการท่านาแปลงรวม
เชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวเปลือกที่ชาวนาผลิตได้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการสร้างระบบการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิต ผู้จ่าหน่าย และผู้บริโภค
1.2 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร ในการลดปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี ฯ) เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มการบริหารจัดการ (รวม
แปลง รวมคน รวมเครื่องมือ) และการตลาด (มีการวางแผนการตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาด)
2. สถานภาพโครงการ
( ) โครงการใหม่
(  ) โครงการต่อเนื่อง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.1 กรมการข้าว โดยส่านักส่งเสริมการผลิตข้าว(รับผิดชอบหลัก) กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว
ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว
3.2 หน่วยงานสนับสนุน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และส่านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4. ความสาคัญของโครงการ/หลักการเหตุผล
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและการท่านาเป็นอาชีพหลักที่ส่าคัญของเกษตรกรไทย ประเทศไทยมีพื้นที่ ปลูกข้าว
ในปี ๒๕๕8/๒๕๕9 ประมาณ 69.25 ล้านไร่ (แบ่งเป็นนาปี ๖0.79 ล้านไร่ นาปรัง 8.46 ล้านไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ
46.40 ของพื้นที่การเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีจ่านวน 4.16 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเกษตรกรทั้ง
ประเทศ สามารถผลิ ต ข้ า วได้ ๓1.61 ล้ า นตั น ข้ า วเปลื อ ก และส่ ง ออกท่ า รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศปี ล ะประมาณ
200,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคการเกษตร
นอกจากนี้ ข้าวยังเป็นแหล่งรายได้ที่ส่าคัญของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นจ่านวนมาก ก่อให้เกิดการ
จ้างงานในอุตสาหกรรมข้าวหลายล้านครัวเรือน

ในช่วงที่ผ่านมาการด่าเนินนโยบายด้านข้าวของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนาในด้านราคาผลผลิตให้มีราคาสูง
กว่าราคาตลาด ท่าให้ช าวนาไม่ทราบราคาที่แท้จริงส่งผลให้ มีการเพิ่มพื้นที่การผลิตและผลผลิ ตเพิ่มจ่านวนมาก
ขณะเดียวกันความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพข้าวน้อยลง ท่าให้ประเทศไทยไม่ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้ในด้านการตลาดต่างประเทศกับประเทศอื่น ๆเป็นผลให้การส่งออกลดลงจ่านวนมาก และส่งผลให้มีปริมาณ
ข้าวคงเหลือในประเทศจ่านวนมาก เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศมีการบริโภคภายในเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือ
จะต้องส่ งออกไปจ่ าหน่ ายต่างประเทศและในสภาพปัจจุบัน ประเทศผู้ ส่ งออกข้าวหลายประเทศได้มีก ารพัฒ นา
ประสิ ทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกได้สูงขึ้น โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า
ประเทศไทยท่าให้สามารถแย่งส่วนแบ่งในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น ท่าให้ปัจจุบันรัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนจากนโยบายด้าน
ราคาข้าวเปลือกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่่าลง
และรักษาระดับผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพสมดุลกับความต้องการของตลาด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้มีการด่าเนินงานตามมาตรการรวม 6 มาตรการ คือ ๑)
มาตรการ ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ๒) มาตรการ บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
๓) มาตรการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๔) มาตรการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ๕) มาตรการ เกษตรอินทรีย์ และ ๖) มาตรการ ธนาคารสินค้าเกษตร ส่าหรับการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558-2562 และมีเป้าประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับ
ชาวนาทั้งประเทศ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
โดยขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวของชาวนา ตามมาตรการที่ 3) ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม ผลผลิต และคุณ ภาพข้า ว โดยมีก ารก่า หนดเขตที่
เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ล ะชนิดพัน ธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการในการผลิตและการตลาดอย่างมีส่ว นร่วม โดยมีการบูรณาการการท่างานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ค่าปรึกษาแก่ชุมชนชาวนา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี
5.2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดการ
คุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
6. เป้าหมายของโครงการ
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่
6.2 พัฒนากลุ่มชาวนา 417 กลุ่ม (กลุ่มนาแปลงใหญ่ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร 39 กลุ่ม/กลุ่มนาเชิง
อุตสาหกรรมฯ 23 กลุ่ม/กลุ่มเดิม 301 กลุ่ม/รวมกลุ่มชาวนาใหม่ 54 กลุ่ม) เกษตกร 66,100 ราย พื้นที่
940,000 ไร่ ใน 65 จังหวัด
6.3 กลุ่มแปลงใหญ่ 417 กลุ่ม มีการวางแผนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการคุณภาพ และ
การตลาดครบวงจร
7. วิธีการดาเนินงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดที่ทาให้บรรลุเป้าหมาย
ส่าหรับ แปลงต่อเนื่อง จ่ านวน 363 แปลง ให้ ด่าเนินการต่อเนื่องโดยจะมีการประเมินความพร้อมและ
ความก้าวหน้าของชุมชนก่อนการวางแผนการด่าเนินงาน ส่วนแปลงใหม่ให้ พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ด่าเนินการโดยเป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิต ไม่เสี่ยงต่อฝนแล้ง/น้่าท่วมชาวนามีความพร้อมและสมัครใจที่จะร่วมโครงการ สามารถ
ปฏิบัติตามค่าแนะน่าของโครงการ และเป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่
มีความพร้อม/หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกลุ่มผู้ใช้น้่า เป็นต้น โดยมี

แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็ นการส่งเสริมในลักษณะพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้พื้นที่และชาวนาเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการด่าเนินงานในแต่ละชุมชนจะมีการ
ด่าเนินงาน 3 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งมีกิจกรรมการด่าเนินงานโครงการ ดังนี้
7.1 การลดต้นทุนการผลิต โดยการลดปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี ฯ) และใช้ในอัตราที่
เหมาะสม มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปัจจัยการผลิตใช้เอง ดังนี้
1) ส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์
(1) จัดทาแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการ
จัดท่าแปลง ไม่เสี่ยงต่อสภาวะฝนแล้งหรือน้่าท่วม ขนาด 200 ไร่ โดยคัดเลือกจากสมาชิกที่มีความสนใจ สมัครใจในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถปฏิบัติตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามค่าแนะน่าของโครงการเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีกระจายสู่ชุมชน จ่านวน ประมาณ 20 ราย โดยภาครัฐสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ ชุดเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ด
พันธุ์ พลาสติกรองตากข้าว กระสอบบรรจุ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
(2) จัดทาแปลงส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยคัดเลือกพื้นที่และสมาชิกชาวนาในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงภายในชุมชน จ่านวน 100 – 180 คน พื้นที่ 1,800 – 2,800 ไร่ โดยส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี และ
ให้มีการจัดท่าแปลงผลิตผลิตข้าวคุณภาพดี โดยภาครัฐสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวส่าหรับแปลงที่ด่าเนินการใหม่ในปี
2560 เท่านั้น เพื่อจัดท่าแปลงส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อให้ชาวนาได้
เรียนรู้ประโยชน์ของการน่าเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปใช้ในการเพาะปลูก แล้วยินดีใช้บริการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่
มีการผลิตภายในกลุ่มในฤดูต่อไป รวมทั้งได้น่าความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตไปทดลองปฏิบัติในแปลงนาของ
ตนเองด้วย เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ซึ่งเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังไม่เห็นความส่าคัญมากนักเนื่องจากมีความเชื่อว่าสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของตนเองไว้ใช้ได้
2) จัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จ่านวน 1 กลุ่มต่อชุมชนท่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยด่าเนินการตามรูปแบบของ
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรน่าเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน มาฝากไว้ที่ธนาคาร
เพื่อให้ธนาคารผลิตปุ๋ยให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกร
กู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนีด้วยวัส ดุเ หลือ ใช้ จ ากไร่น า หรือ ปุ๋ย คอก ทั้ง นี้เ พื่อ ให้เ กิด การผลิต และมีก าร
น่าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและมี ราคาถูก โดยมีคณะกรรมการบริหารงาน มีการก่าหนดระเบียบ วิธีการกู้ยืม
ฝาก ถอน การส่งใช้คืน ดอกเบี้ยของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและให้ บริการ งบประมาณ
สาหรับกิจกรรมนี้สนับสนุนโดยกรมพันนาที่ดิน
3) จัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว จ่านวน 1 กลุ่มต่อชุมชน เพื่อท่าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ศัตรูข้าวในชุมชน โดยส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก่าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวทดแทนการ
ใช้สารเคมี (หรือการจัดท่าแปลงส่งเสริมจัดระบบนิเวศในนาข้าวปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่นไม้ดอกสีเหลือง/สีขาวหรือ
พืชผักสวนครัวบริเวณรอบๆ แปลงนาเพื่อลดการระบาดของศัตรูข้าว) รวมทั้งท่าหน้าที่ส่ารวจและเตือนภัยการระบาด
ของศัตรูข้าวและให้ค่าแนะน่าในการป้องกันก่าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวในชุมชน
4) จัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน
และประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบการรับจ้างให้บริการในชุมชน ทั้งในเรื่องการไถเตรียมดิน การปลูก และการเก็บ
เกี่ ย วมาให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ในราคาที่ เ ป็ น ธรรมและถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการโดยมี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างท่านาเพื่อสร้างเครือข่ายในการให้บริการ จ่านวน 1 ครั้ง ให้การสนับสนุนเครื่อง
ปลู กข้าว (เครื่ องหยอดข้าว หรื อเครื่ องโรยข้า ว) ให้ กลุ่ มที่ จัดตั้ง ใหม่ 54 กลุ่ มในการบริ ห ารจั ดการใช้ส าธิตและ
ให้บริการกับสมาชิกของกลุ่มๆ ละ 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องจักรกลที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ได้แก่ เครื่องหยอดข้าว

แห้ง ขนาด 8 แถว (พ่วงรถแทรกเตอร์ส่าหรับแปลงนาขนาดใหญ่ในเขตอาศัยน้่าฝน) หรือเครื่องหยอดข้าวแห้ง ขนาด
4 แถว (พ่วงรถไถเดินตามส่ าหรับแปลงนาขนาดเล็กในเขตอาศัยน้่าฝน) หรือเครื่องโรยข้าวงอก ขนาด 20 แถว
(ส่าหรับนาชลประทาน) ทั้งนี้กลุ่มจะต้องก่าหนดระเบียบข้อบังคับในการให้บริการและจัดการให้เกิดกองทุนเพื่อจัดหา
เครื่องจักรกลไว้ใช้เพิ่มเติมต่อไป
7.2 เพิ่มผลผลิต โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปสู่ชาวนา ดังนี้
1) จั ดทาสื่อเผยแพร่ จั ดท่าสื่ อและชุดองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิ ต เพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพข้าว ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิดีโอ สปอตวิทยุ แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ บทความ น่าสื่อมวลชนดูงาน
ข่าวหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านองค์การบริหารส่วนต่าบล เทศบาล และหอกระจายข่าวในชุมชน โทรทัศน์
เว็บไซด์ และสถานีวิทยุชุมชน เป็นต้น
2) จัดทาแปลงเรียนรู้ เพื่อสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวแบบประณีต และ
ทดสอบชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
การปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมได้แก่ วิธีปลูก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การป้องกันก่าจัดศัตรูข้าวแบบ
ผสมผสาน การจัดการน้่าแบบประหยัด และการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนและให้ได้ผล
ผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี มีการบันทึกต้นทุนการผลิต ผลผลิตและรายได้สุทธิ และมีการจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์ พื้นที่
20 ไร่ต่อชุมชน โดยเน้นพื้นที่ที่ติดถนนสายหลักของชุมชนเพื่อให้สามารถเดินทางมาศึกษาดูงานได้สะดวก และเป็น
จุดศูนย์กลางของชุมชน
3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด่าเนินการในกลุ่มชาวนา จ่านวน 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มชาวนาผู้จัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์จ่านวน 20 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเน้นประเด็นเทคโนโลยีที่เป็นปัญหาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
สามารถผลิ ตเมล็ดพันธุ์ดีได้ตามเป้ าหมาย ด่าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
จ่านวน 5 ครั้ง โดยจัดให้มีแปลงเรียนรู้ ส่าหรับประกอบการเรียนรู้ด้วยโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้
ชาวนาน่ าไปปฏิบั ติได้จ ริ ง ด่าเนิ น การโดยเจ้าหน้าที่ส่ งเสริมการเกษตรระดับต่าบลเป็นผู้ จัดเวทีและมีเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรปราดเปรื่องร่วมเป็นวิทยากร
(2) กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ จ่านวน 100 – 180 คน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP และหรือ Pre-GAP การลดต้นทุนการผลิต
ข้าว และเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ของชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ทดสอบใน
แปลงเรียนรู้ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการลดต้นทุนการผลิตข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
ข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จ่านวน 2 ครั้ง ตามช่วงเวลาในการปลูกข้าว เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและน่าไปปฏิบัติได้จริงด่าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต่าบลเป็นผู้จัดเวทีและ
มีเจ้าหน้าที่ศูน ย์วิจัย ข้าวหรื อศูน ย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรปราดเปรื่องร่ว มเป็น
วิทยากร
4) จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรณรงค์และถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตข้าวคุณภาพ การบริหารจัดการการผลิตในชุมชน และ การจัดการด้าน
การตลาด และประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนใกล้เคียงและชาวนาอื่น ๆ ในวงกว้าง โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและ
มีผลการด่าเนินงานดีเป็นจุดจัดงาน บุคคลเป้าหมายได้แก่ ผู้น่าชาวนาในแต่ละพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลดต้นทุน
การผลิตและการบริหารจัดการจากชาวนาหรือผู้น่าชุมชน โดย
- ส่วนกลางร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการในภูมิภาค จัดระดับประเทศ 1 ครั้ง
- จัดงานวันสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับจังหวัดๆ ละ 1 ครั้ง 65 จังหวัด

5) นาสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการด่าเนินงานโครงการ
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรที่มีความสนใจทั่วไปที่สนใจปฏิบัติตาม
7.3 การจัดการด้านการตลาด โดยการจัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการเพื่อ
วางแผนการตลาด ก่าหนดชนิ ด/ปริ มาณ/คุณภาพของข้าวที่ต้องการจ่าหน่าย/รับซื้อ และจัดท่าข้อตกลงร่ว มกัน
ระหว่างผู้น่ากลุ่ม ผู้น่าชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตร โรงสี และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดย
มีการประสานเชื่อมโยงด้านการตลาดและเงินทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท่าเกษตรพันธสัญญา (Contract
Farming) หรือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างชาวนาผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ เพื่อให้มีช่องทางการจัด
จ่ า หน่ า ยเมล็ ด พั น ธุ์ และข้ า วคุ ณ ภาพ ในราคาที่ สู ง กว่ า ข้ า วปกติ ทั่ ว ไปในท้ อ งตลาด ได้ แ ก่ สหกรณ์ ก ารเกษตร
ภาคเอกชน (เช่นโรงสี ผู้ประกอบการค้าข้าว) ธ.ก.ส. และสหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. (ส.ก.ต.) ในการเข้าร่วม
รับซื้อผลผลิตทั้งในรูปเมล็ดพันธุ์และข้าวเปลือกคุณภาพดี งบประมาณสาหรับกิจกรรมนี้สนับสนุนโดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์
7.4 การบริหารจัดการชุมชน
1) ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม โดยจัดให้มีการคัดเลือกโดยสมาชิกกลุ่ม เพื่อวางแผนการผลิต การ
จัดการปัจจัยการผลิต และการตลาด จัดระบบการบริห ารจัดการให้มีประสิทธิภาพและก่าหนดบทบาทหน้าที่ ความ
รับ ผิดชอบที่ชัดเจน แบ่งการบริห ารเป็น กลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสมาชิก ได้แก่ กลุ่ม
ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ กลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มบริหาร
จัดการศัตรูข้าว และกลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น
2) จัดเวทีชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน และร่วมกันก่าหนดกฏระเบียบของกลุ่ม
เลื อกตั้งคณะกรรมการ และร่ ว มพิจ ารณาแผนการผลิ ต และก่าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิ ต เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว และเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว ตั้งแต่การเตรียมดิน การปรับปรุงบ่ารุงดิน การเลือกเมล็ดพันธุ์
คุณภาพดี การปลูก การดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว รวมทั้งเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด
3) จัดประชุมผู้นากลุ่มนาแปลงใหญ่และประธานศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างเครือข่าย ระดับ
จังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด่าเนินงานในระดับจังหวัด หาพันธมิตรในการผลิตและ
การตลาดข้าวในแต่ละชุมชน และ จัดท่าข้อเสนอในการขอรับการสนับสนุนการด่าเนินงานโครงการในปีต่อไป บุคคล
เป้าหมาย ได้แก่ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนที่มีการจัดตั้งในระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จัดสัมมนาผู้นากลุ่มนาแปลงใหญ่และเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างเครือข่ายการพันนานาแปลงใหญ่ เพื่อ
รับทราบนโยบายจากฝ่ายบริหาร สร้างเครือข่ายของชุมชนชาวนาในการขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ไปสู่ชุมชนชาวนาทั้งประเทศ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มนาแปลงใหญ่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จ่านวน 1,000 คน ระยะเวลา 2 วัน
5) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพันนาคณะกรรมการกลุ่มฯ หลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มและ
การตลาด โดยคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนที่ร่วมโครงการๆละ 5 คนเข้าร่วมการสัมมนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การ
บริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ การจัดการด้านการตลาด และการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน ระยะเวลา 2 วัน
งบประมาณสาหรับกิจกรรมนี้สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
7.5 การบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้การด่าเนินงานโครงการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
จ่าเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการในส่วนกลาง โดยมีอธิบดีกรมการข้าว
เป็ น ประธาน ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ร่ ว มโครงการร่ ว มเป็ น กรรมการ ส่ ว นในภู มิ ภ าคให้ ขั บ เคลื่ อ นโดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการท่างาน การส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่อยู่แล้ว และได้ก่าหนดกิจกรรมในการบริหารโครงการ ดังนี้

1) จั ดสั มมนาเจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิบั ติงานในโครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการด่าเนิ นงานโครงการให้ กั บ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนถูกต้อง และจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ/ก่าหนดบทบาท
หน้าที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจขั้นตอนการด่าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และข้อเสนอแนะในการด่าเนินงาน
โครงการฯ และเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ในปีงบประมาณ 2560
2) จัดทาคู่มือปฏิบัติงานของกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องน่ามาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมโครงการ
3) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสนับสนุนให้
ส่าหรับศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและส่านักงานเกษตรจังหวัด
4) อบรมเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านวิชการข้าวและการเป็นวิทยากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมา
ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านโครงการระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ) ปี ๒๕60 เข้ า ใจหลั ก การ
วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการด่าเนินงานโครงการฯ ที่ถูกต้องและชัดเจน มีความรู้ทางวิชาการด้านข้าวที่ถูกต้อง
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้ มีความเข้าใจในบทบาทการท่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
และสามารถท่าหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ช่วยได้ เพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วย
ปฏิบัติงานโครงการฯ
5) ติดตามงานและนิเทศงาน และประเมินผลโครงการ
- ติดตามงานและนิเทศงาน ติดตามและนิเทศการท่างานทุกระดับโดยมีการจัดท่าแผนการติดตามที่
ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ด่าเนินการรวบรวมปัญหาอุปสรรคและน่าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อด่าเนินการแก้ไข
เพื่อให้การท่างานบรรลุเป้าหมายของโครงการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ในช่วงปลายปีงบประมาณเพื่อสรุปผล
การด่าเนินงานโครงการ รับทราบปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการท่างานในปีต่อไป
- ประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี เพื่อทราบผลความก้าวหน้าการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
- ประเมินผลโครงการ ก่าหนดการประเมินผลการด่าเนินงานในพื้นที่ รวม 3 ครั้ง เพื่อทราบผลการ
ด่าเนินงานโครงการในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 กุมภาพันธ์ และเมษายน 2559 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พื้ น ที่ ใ นการประเมิ น ผลโครงการในภาพรวม ระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม 2559 เพื่ อ น่ า มา
ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล จัดท่ารายงานผลการประเมินผลโครงการ
- รายงานผลการด่ า เนิ น งาน ด่ า เนิ น การจั ด ท่ า รายงานสรุ ป ผลโครงการเพื่ อ น่ า เสนอคณะ
กรรมการบริหารโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการในส่วนกลางทราบ
8. สถานที่ หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน
ด่าเนินการในพื้นที่ 65 จังหวัดทั่วประเทศ รวมจ่านวน 417 แปลง
9. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
9.1 เชิงปริมาณ 1) ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้น โดย
- ข้าวหอมมะลิ มีผลผลิตเป็น 420 กิโลกรัมต่อไร่
- ข้าวเหนียว มีผลผลิตเป็น 420 กิโลกรัมต่อไร่
- ข้าวหอมปทุมธานี มีผลผลิตเป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่
- ข้าวเจ้า มีผลผลิตเป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่
2) ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง โดย
- ข้าวหอมมะลิ ต้นทุนการผลิตลดลง 1,000 บาทต่อตัน

- ข้าวเหนียว ต้นทุนการผลิตลดลง 1,000 บาทต่อตัน
- ข้าวหอมปทุมธานี ต้นทุนการผลิตลดลง 1,000 บาทต่อตัน
- ข้าวเจ้า มีต้นทุนการผลิตลดลง 1,000 บาทต่อตัน
9.2 เชิงคุณภาพ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (เพิ่มผลผลิต/ลดต้นทุน) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย
2) กลุ่มมีความเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
10.1 กลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ไว้ใช้เองและ
กระจายในท้องถิ่นในปีต่อไป จ่านวน 18,250 ตัน และ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ่าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีตันละ 1,500 บาท
คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นรวม 27,375,000 บาทต่อฤดู
10.2 กลุ่ มชาวนาผู้ ผลิ ตข้าวคุณภาพ ประมาณ 8,300 ครัวเรือน พื้นที่ 108,002 ล้ านไร่ สามารถผลิ ต
ข้าวเปลือกคุณภาพดีได้ประมาณ 67,500 ตันข้าวเปลือก ลดต้นทุนการผลิต ตันละประมาณ 1,000 บาท คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 67.5 ล้านบาท
10.3 สร้างชุมชนชาวนาที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จ่านวน 417 ชุมชน และเป็น
แหล่งเรียนรู้ส่าหรับชุมชนชาวนาอื่นๆ ได้
11. การรายงานผลการดาเนินงาน
ที่
ชื่อแบบฟอร์ม
1
2
3
4

กาหนดเวลา
ผู้รายงาน
ผู้รับรายงาน
รายงาน
รายงานตามแบบ สงป.302 และ
ทุกเดือน
ส่านักส่งเสริมการ กรมการข้าว
M01
ผลิตข้าว
แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว/กองวิจัย
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ศูนย์วิจัยข้าว
และพัฒนาข้าว/ส่านัก
ส่งเสริมการผลิตข้าว
รายงานผลความก้าวหน้าในการ
ทุกวันที่ 25 ส่านักงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ด่าเนินงาน ตามระบบ E-project ของทุกเดือน จังหวัด
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อสิ้นสุด
1) รายงานผลการด่าเนินงาน
ส่านักงานเกษตร ส่านักส่งเสริมการผลิตข้าว
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการฯ จัด จังหวัดร่วมกับศูนย์
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ภายในวันที่ 30 เมล็ดพันธุ์ข้าว/
ตุลาคม 2560
2560
ศูนย์วิจัยข้าว
เมื่อสิ้นสุด
2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ส่านักส่งเสริมการ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการฯ จัด ผลิตข้าว
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2560
2560

12. งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณรวม 151,696,100 บาท โดยแบ่งเป็น งบด่าเนินงาน 146,146,100 บาท และงบลงทุน
5,550,000 บาท

