โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานรองการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ผลผลิตการผลิตสินคาขาวไดรับการสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวและพัฒนาศักยภาพองคกรชาวนา
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ที่มีพระราชดําริโครงการขึ้น เพื่อสงเสริมพัฒนา ยกระดับความเปนอยูของ
ราษฎรในพื้นที่ตางๆ อาทิ ชาวบานและชนกลุมนอยที่อยูในพื้นที่สูง ชาวเขาที่อยูตามแนวชายแดนซึ่งเปนพื้นที่เพื่อความ
มั่นคงของประเทศ ราษฎรที่อยูในพื้นที่ทุรกันดาร เปนตน โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเนนในเรื่องของการ
คนควา ทดลอง และวิจัยหาพันธุพืชเศรษฐกิจใหม เพื่อแนะนําใหเกษตรกรนําไปปลูก โดยใชเทคโนโลยีที่งายและไม
สลับซับซอน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปดําเนินการเองได ทําใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยาง
มั่นคง ไมตองละทิ้งถิ่นฐาน และที่สําคัญคือ พันธุพืช พันธุสัตว หรือเทคนิควิธีการทางการเกษตรนั้น จะตองเหมาะสมกับ
สภาพสังคมและสภาพแวดลอมของทองถิ่นนั้น เพื่อใหราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองและอยูรวมกับธรรมชาติโดยอนุรักษ
รักษาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และใชประโยชนจากพื้นที่ไดอยางยั่งยืน
พระราชประสงค ประการแรกของโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ คื อ การทําให เกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองไดเริ่มจากดานอาหารเปนอันดับแรก แนวทางที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ มิใหเกษตรกรพึ่งพาพืชเกษตรแต
เพียงอยางเดียว เพราะจะเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจากความแปรปรวนของตลาดและความไมแนนอนของธรรมชาติ
หนทางแกไข คือ เกษตรกรควรมีรายไดเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากภาคเกษตร อาทิ การสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดของ
สมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว เปนตน รวมทั้งการปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ไมวาจะเปน
ทรัพยากรปาไม ดิน หรือแหลงน้ํา ใหอยูในสภาพที่จะมีผลตอการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตอยางมากที่สุด
3. วัตถุประสงคของโครงการ
3.๑ เพื่อเปนแหลงเรียนรูและตนแบบการทํานาและการเกษตรแผนใหมอยางยัง่ ยืน
3.๒ เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการผลิตขาวใหไดผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน และสามารถผลิต
เมล็ดพันธุขาวพันธุดี สําหรับใชเพาะปลูกในฤดูตอไป
3.๓ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถนําความรูจาก
โครงการไปปรับใชในการเพิ่มผลผลิตขาว และรายได
3.๔ เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหราษฎรอนุรักษรักษาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4. เปาหมาย
5.1 เกษตรกรในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ จํานวน ๔0,๐๐๐ ราย
5.2 เกษตรกรและผูสนใจ ใน 77 จังหวัดไดรับบริการคลินิกเกษตรดานขาว จํานวน 15,500 ราย
5. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 ศึกษาทบทวนพระราชดําริและพระราชดํารัส
5.2 วิเคราะหปญหาในระดับพื้ นที่ โดยการประชุ มผูมีสวนเกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารระดับจังหวั ด
อําเภอ และหมูบาน เพื่อวิเคราะหและจัดกลุมปญหาโดยแยกออกเปน ๒ กลุมปญหา คือ ๑) กลุมปญหาที่ตองใหบริการ
ดานความรูและคําแนะนํา และ ๒) กลุมปญหาที่ตองใหบริการดานปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐาน
5.3 วางแผนและกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
5.4 การประสานงานในระดับพื้นที่ ประสานงานและบูรณาการทั้งดานขอมูลและการปฏิบัติงาน การวางแผน
การจัดการปลูกขาว ตั้งแตกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอน วิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม รวมทั้งการใช
ประโยชนของขาวและผลิตภัณฑขาว เพื่อใหเกิดผลสําเร็จและตอบสนองความตองการของชุมชนตามแนวพระราชดําริ
5.5 กําหนดกิจกรรมและผลลัพธของแตละกิจกรรม โดยสามารถแยกออกเปน ๗ กิจกรรม คือ
๑) ศึกษาและพัฒนา
๒) จัดทําแปลงเรียนรูและแปลงสาธิต
๓) จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว
๔) ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการวิชาการ
๕) ติดตาม แนะนํา และขยายผล
๖) จัดนิทรรศการและงานรณรงค
๗) รับเสด็จ
6. พื้นที่ดําเนินการ
สวนกลาง และสวนภูมิภาค จํานวน ๗๗ จังหวัด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
8. หนวยงานรับผิดชอบ
- หนวยงานหลัก กองประสานงานโครงการพระราชดําริ กรมการขาว
- หนวยงานสนับสนุน สํานักวิจัยและพัฒนาขาว และสํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว
9. ผลผลิตของโครงการ (output)
8.๑ เชิงปริมาณ : เกษตรกรและผูสนใจไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และบริการทางวิชาการอื่นๆ จํานวน 55,500 ราย
8.๒ เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผูสนใจที่ไดรับบริการมีความพึงพอใจที่ไดรับบริการถายทอดเทคโนโลยี ไม
นอยกวารอยละ 80

10. ผลลัพธของโครงการ (outcome)
10.๑ เกษตรกรมีผลผลิตขาวเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน และมีเมล็ดพันธุขาวพันธุดี สําหรับใชในการ
เพาะปลูกในฤดูตอไป
10.๒ เกษตรกรในพื้นที่สามารถนําความรูดานขาวที่ไดรับไปปรับใชในการเพิ่มผลผลิต และรายได
10.๓ เกษตรกรในพื้นที่มีจิตสํานึกในการหวงแหนพื้นที่ทํากิน ชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
10.๔ พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน และทองเที่ยวเชิงเกษตรของ
เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
11. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ จํานวน 47,795,600 บาท ประกอบดวย
- งบดําเนินงาน
45,000,000 บาท
- งบลงทุน
2,795,600 บาท
รายละเอียดงบดําเนินงาน
หนวย
ราคาตอหนวย
ที่
กิจกรรม
ปริมาณ
งบประมาณ
นับ
(บาท)
1 สํารวจและวิเคราะหพื้นที่
ครั้ง
51
5,000
255,000
๒ จัดทําเวทีประชาคม ประชุมชี้แจงและ
ครั้ง
51
5,000
255,000
กําหนดแผน
3 ศึกษาและพัฒนาพันธุขาวพื้นเมืองและ
ไร
๒0๐
15,000
3,000,๐๐๐
เทคโนโลยีการผลิตขาว
๔ เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกขาว และจัดทํา
ไร
๓,000
5,๐๐๐
15,000,000
แปลงเรียนรู/สาธิต
5 ปรับปรุงการผลิตขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ไร
1,๐๐๐
7,000
7,๐๐๐,๐๐๐
และปลูกในฤดูตอไป และจัดทําแปลงผลิต
เมล็ดพันธุขาวพันธุดี
6 ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวที่เหมาะสม
ราย ๔๐,๐๐๐
200
8,000,000
กับสภาพพื้นที่
7 ออกหนวยคลินิกเกษตรดานขาวและ
ครั้ง
310
8,000
2,480,000
(ราย) (15,500)
ใหบริการวิชาการ
๗ เก็บเกี่ยวและสงมอบผลผลิตขาวนาป
ตัน ๒,๐๐๐
๒,5๐๐
5,0๐๐,๐๐๐
2559/60 ใหแกเกษตรกร
๘ ติดตามแนะนํา และขยายผล
ครั้ง
500
5,000
2,500,000
9 จัดนิทรรศการ และงานรณรงคการปลูกขาว
ครั้ง
18
80,000
1,440,000
10 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานประจําป
ครั้ง
1
70,000
รวมทั้งสิ้น
45,000,000

12. แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
1. สํารวจและวิเคราะหพื้นที่
2. จัดทําเวทีประชาคม ประชุม
ชี้แจงและกําหนดแผน
3. ศึกษาและพัฒนาพันธุขาว
พื้นเมืองและเทคโนโลยีการ
ผลิตขาว
4. เพิ่มประสิทธิภาพการปลูก
ขาว และจัดทําแปลงเรียนรู/
สาธิต
5. ปรับปรุงการผลิตขาวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน และจัดทํา
แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว
พันธุดี เพื่อปลูกในฤดูตอไป
6. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ขาว / แปรรูปขาว
7. ออกหนวยใหบริการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ดานขาว
8. เก็บเกี่ยว/สงมอบผลผลิต
ขาวนาป 2559/60 ให
เกษตรกร
9. ติดตามแนะนํา และ
ขยายผล
9. จัดนิทรรศการ / งานรณรงค
8. สรุป และรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป

ป 2559
ป 2560
หนวยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
51 ครั้ง
ศมข./ศวข.
51 ครั้ง
ศมข./ศวข.

เปาหมาย

200 ไร

ศมข./ศวข.

3,000
ไร

ศมข./ศวข.

1,000
ไร

ศมข./ศวข.

40,000
ราย
310 ครั้ง/
15,500
ราย
2,000
ตัน

ศมข./ศวข.

500
ครั้ง
18 ครั้ง

กคร./
ศมข./ศวข.
ศมข./ศวข.
/กคร.
กคร.

1 ครั้ง

ศมข./ศวข.
ศมข./ศวข.

