โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวดวยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว (GAP)
1. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินคาเกษตร และความมั่นคงทางดานอาหาร /พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
2.1 นโยบายรัฐบาล ข อ 2.2 นโยบายปรั บโครงสรางเศรษฐกิ จภาคการเกษตรแผนงานส งเสริมสิ นคาดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลาง
2.2 ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความมั่นคงทางดานอาหาร
2.3 ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การทําการตลาดขาวในเวทีการคาโลก และเวทีการคาอาเซียนในปจจุบันมีการแขงขันอยางรุนแรง และมีการนํา
มาตรการกีดกันทางการคาโดยใชขอกําหนดทางเทคนิค (Technical barrier to Trade) มาใชแทนการกําหนดภาษี
นําเขา ประเทศที่มีความพรอมในการพัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวคุณภาพไดมาตรฐาน ซึ่งประเทศนั้นๆ
จะตองมีความพรอมทั้งดานวิชาการและการพัฒนาระบบการผลิตใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับจะมีความไดเปรียบในการ
แขงขันในเวทีการคาระดับตางๆ ซึ่งมาตรการตางๆ ที่มีขอกําหนดทางเทคนิคจะสงผลกระทบตอประเทศไทยซึ่งเปน
ประเทศผูผลิตสินคาเกษตรที่เปนอาหารสงออกโดยตรง โดยเฉพาะสินคาขาว ในอดีตประเทศไทยเคยมีปริมาณการ
สงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลก แตปจจุบันผลกระทบจากปญหาภาวะการแขงขันสูง ซึ่งเกิดจากหลายๆ ปจจัย เชน
ประเทศคูแขงทางการคามีศักยภาพในการผลิตขาวสูงขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ผลผลิตตอไรสูงในราคาตนทุนที่ต่ํากวา
ประเทศไทย ปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอม รสนิยม ความตองการของผูบริโภครวมทั้งสถานการณภายในประเทศและ
สถานการณโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของขาวไทยดวยการพัฒนาระบบการ
ผลิตขาวใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัย รักษาสภาพแวดลอม เปนการผลิตอยางยั่งยืนมีระบบการรับรองคุณภาพ
ขาวตามมาตรฐาน การแปรสภาพเปนผลิตภัณฑ และมีตรารับรอง Q ซึ่งตองใชขาวเปลือก GAP ( Good Agricultural
Practices) เปนวัตถุดิบ และสีแปรสภาพในโรงสีขาวที่มีมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) เพื่อนําไปสู
การผลิตขาวสาร Q ซึ่งเปนขาวปลอดภัย ผานกระบวนการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน สามารถตรวจสอบยอนกลับ
สรางความเชิอมนใหแกผูบริโภค
การเปดประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทําใหเกิดผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกขาวในประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยมีตนทุนการผลิตอยูในอัตราสูงกวาประเทศอื่ นๆ ทําใหราคาขาวสงออกของไทยมีราคาสูงกว า
ประเทศผูผลิตขาวรายอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ทําใหปริมาณการสงออกขาวลดลง ดังนั้นเกษตรกรไทยจึงจําเปนตองมีการ
ปรับตัวพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ดวยระบบการผลิตที่สามารถลดตนทุน และผลผลิตขาวมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่
ยอมรับจากทั้งผูประกอบการและผูบริโภค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดวยกระบวนการผลิตขาวคุณภาพ
มาตรฐาน ใชขาวเปลือกจากแปลงที่ไดรับการรับรองระบบการผลิตขาว GAP ผลผลิตขาวเปลือกที่มีคุณภาพปลอดภัยได
มาตรฐาน สงตอไปสูขั้นตอนการแปรสีสภาพในโรงสีที่มีระบบการจัดการที่ดี (GMP) ไดขาวสารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
สามารถแสดงเครื่องหมายคุณภาพ (Q- Mark) เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีความหวงใยและหันมาใสใจ
ใหความสําคัญกับสุขภาพ และผูบริโภคที่มีความตองการซื้อสินคาที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ ซึ่งถือเปนการสรางตรา

สัญลักษณสินคา (Branding) ขาวสาร สรางมูลคาขาวดวยระบบการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนการผลิต
และสามารถตรวจสอบยอนกลับไดในทุกขั้นตอนการผลิต
โรงสีขาวของประเทศไทยปจจุบันมีอยูประมาณ 38,412 โรง ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน
38,000 โรง วิสาหกิจชุมชน จํานวน 322 โรง และโรงสีขาวที่อยูในศูนยขาวชุมชนอีกประมาณ 90 ศูนย ซึ่งโรงสีขาว
เหลานี้สวนใหญยังขาดการควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพความปลอดภัย รวมทั้งการดูแลและทําความ
สะอาดบริเวณพื้นที่ภายใน และภายนอกโรงสีขาวใหถูกสุขลักษณะ
กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว เปนหนวยงานที่มีหนาที่พัฒนา/สงเสริม และวางแผนใหเกษตรกรผูผลิต
ขาว GAP เพื่อสงตอขาวเปลือกที่ไดรับการรับรองมาตรฐานขาว GAP เขาสูโรงสีขาวที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีขาว (GMP) และสนับสนุนผูผลิตรายยอยใหเขาสูระบบมาตรฐานการผลิต ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานโรงสีขาวของกรมการขาว ตามหลักมาตรฐานสากลโดยใชหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีขาว (Good
Manufacturing Practice for Rice Mill : GMP) ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑวามีความปลอดภัยตอ
การบริโภค ขณะที่ผูผลิตเองก็เกิดความมั่นใจวาผลิตภัณฑของตนเองมีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือ และสามารถจําหนายได
การผลิตขาวตามระบบมาตรฐาน GAP เปนระบบการผลิตขาว ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตขาวที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยตอการบริโภค ตรงตามพันธุ และมีเปอรเซ็นตตนขาวสูง ซึ่งเกษตรกรจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในการปลูก
ขาวและการบริหารจัดการขาว เพื่อใหไดผลผลิตขาวมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งในการดําเนินงานจะตองมี
การประสานผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจและปฏิบัติไดตามหลักเกณฑมาตรฐาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (มกษ. 4400-2552 และ มกษ. 4401-2551)
การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีขาว (Good Manufacturing for rice mill) คือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีสําหรับโรงสี
ข าว เป นการจั ด การสภาวะแวดล อมขั้ นพื้ นฐานของกระบวนการผลิ ต เช น การควบคุ มสุ ขลั กษณะส วนบุ คคล
การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค รวมถึงการควบคุมเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการผลิต เปนตน ซึ่งกระบวนการดังกลาว
เนนการปฏิบัติเพื่อปองกันมากกวาการแกไข เปนระบบการจัดการความปลอดภัยของขาวสารขั้นพื้นฐาน (Food Safety
Management System) เพื่อไมใหขาวสารกอผลกระทบทางลบตอผูบริโภค โดยจะทําการวิเคราะหและประเมิน
อันตรายในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแตวัตถุดิบขาวเปลือก จนกระทั่งเปนผลิตภัณฑสูผูบริโภค วาจุดใด หรือ ขั้นตอน
ใดมี ค วามเสี่ ย ง ต อ งควบคุ ม ถ า ปราศจากการควบคุ ม ที่ จุ ด นั้ น จะทํ า ให ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารไม ป ลอดภั ย
ตอผูบริโภค เรียกจุด หรือขั้นตอน นั้นๆ วา จุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Critical Control Point; CCP) จากนั้นตองหา
มาตรการควบคุมจุดวิกฤต เพื่อใหขาวสารปลอดภัยตอผูบริโภค ระบบ GMP โรงสีขาวจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญใน
อุตสาหกรรมการผลิตขาวถุง ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบรับรแองระบบการผลิตตลอดหวงโซการผลิตตั้งแตการปลูกขาว
ของเกษตรกร จนไดเปนผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเปนการเตรียมวัตถุดิบขาวเปลือก
คุณภาพสงเขาสูกระบวนการผลิตของโรงสีขาว GMP หลังจากนั้นผลิตภัณฑขาวสารที่ไดจะไดติดเครื่องหมาย Q ซึ่งแสดง
ถึงการเปนขาวสารคุณภาพ Q ที่สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว ซึ่งมีความรับผิดชอบในพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวดวยหลักการ
ผลิตขาวดวยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว (GAP) และการสงเสริมและพัฒนาโรงสีขาวตามการปฏิบัติเกษตร
ที่ดีสําหรับโรงสีขาว (GMP) จึงจําเปนตองพัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวตามาระบบมาตรฐานการผลิตขาว
และแปรรสภาพในโรงสีที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาและไดรับการรับรองโรงสีขาว GMP เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนดไวตามยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และที่กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว กําหนดขึ้น
และไดผลผลิตขาวเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพจากและบรรลุวัตถุประสงคในการเพิ่มมูลคาสินคาขาวไดดวยผลผลิตขาว
ไดคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย
0

0

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาการผลิตสินคาขาวคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ขาว Q ดวยมาตรฐานขาว GAP โรงสีขา ว GMP
3.2 เพื่อเสริมสรางองคความรูใหเกษตรกรและพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร ดวยเทคโนโลยีการผลิตขาว GAP
3.3 เพื่อสงเสริม เชื่อมโยง และประชาสัมพันธดานการตลาดขาวคุณภาพ
4. เปาหมายการดําเนินโครงการ
4.1 พัฒนาเกษตรกรในการผลิตขาวคุณภาพมาตรฐาน GAP จํานวน 40,000 ราย
4.2 พัฒนาระบบการควบคุมภายในแบบกลุมใหแกเกษตรกร จํานวน 360 กลุม
4.3 พัฒนาและสงเสริมโรงสีขาวเขาสูการตรวจรับรอง GMP โรงสีขาว 20 โรง
4.4 ประชาสัมพันธระบบการผลิตขาวคุณภาพของไทย เพื่อสรางความมั่นใจของผูบริโภค
- ประชาสัมพันธขาวคุณภาพ Q และโรงสี GMP
- จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธดานขาวคุณภาพ
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวดวยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว (GAP)
5.1.1 คัดเลือกกลุมเกษตรกรสมาชิกของศูนยขาวชุมชน สมาชิกสหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
และเกษตรกรที่มีการผลิตสินคาเปนของตนเองและสนใจยกระดับคุณภาพขาวดวยมาตรฐานการผลิตขาว GAP โดยเนน
เกษตรกร กลุมเกษตรกร ที่มีการสงตอผลผลิตขาวเปลือกสูโรงสีขาวที่ไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานโรงสีขาว GMP หรือ
โรงสีขาวที่สนใจเขารวมพัฒนาตามหลักเกณฑการปฏิบัติเกษตรที่ดีสําหรับโรงสีขาว GMP เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ขอรับการตรวจรับรอง เพื่อทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางขาวเปลือกคุณภาพ GAP กับโรงสีที่มีมาตรฐานมาตรฐาน โดย
รวมบูรณาการเปาหมายกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมสหกรณ ศูนยเมล็ดพันธุขาว ศูนยวิจัยขาว
สํานักสงเสริมการผลิตขาว และกองพัฒนาผลิตภัณฑขาว
5.1.2 ประสานงานเพื่อสงเสริมและสนับสนุนองคความรูแกเกษตรกรในการผลิตขาวมาตรฐาน GAP
และโรงสีขาว GMP โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑขาว
5.1.3 พัฒนาและถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรผูนําในพื้นที่เปาหมายในการทําหนาที่
เปนที่ปรึกษาเกษตรกรใหคําแนะนําแกเกษตรกร โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว ศูนยวิจัยขาว
5.1.4 ดําเนินการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความประสงคตรวจสอบและรั บรองแปลงผลิ ตขาว
ตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP และ GMP โรงสีขาว สงใหกับกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวและผลิตภัณฑ
ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุม
5.1.5 สงเสริมและสนับสนุน ประชาสัมพันธ องคความรูดานมาตรฐานการผลิตขาว GAP โรงสีขาว
GMP แกผูผลิต ผูประกอบการ และผูบริโภค
8.2 สงเสริมและพัฒนาโรงสีขาวตามการปฏิบัติเกษตรที่ดีสําหรับโรงสีขาว (GMP)
5.2.1 สํารวจโรงสีขาวของศูนยขวชุมชน สหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการโรงสี
ขาวภาคเอกชน
5.2.2 คัดเลือกผูสมัครใจเขารวมโครงการฯ และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
5.2.3 อบรมถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่และผูประกอบการโรงสีขาวตามมาตรฐาน GMP มกษ
8.3 ประชาสัมพันธระบบการผลิตขาวคุณภาพของไทย เพื่อสรางความมั่นใจของผูบริโภค

คุณภาพ

5.3.1 ประชาสัมพันธขาวคุณภาพ Q และโรงสี GMP
5.3.2 จัดทําสื่อเผยแพร ประชาสัมพันธใหความรูแกผูบริโภค องคความรู ขอดีของการบริโภคขาว

6. พื้นที่ดําเนินงาน
6.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวดวยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาว (GAP) ในพื้นที่ 71 จังหวัด
6.2 สงเสริมและพัฒนาโรงสีขาวตามการปฏิบัติเกษตรที่ดีสําหรับโรงสีขาว (GMP) ในพื้นที่ 18 จังหวัด
7. หนวยงานรับผิดชอบ
7.1 หนวยงานหลัก
- กองพัฒนาผลิตภัณฑ กรมการขาว
7.2 หนวยงานสนับสนุน
- กองวิจัยและพัฒนาขาว
- กองเมล็ดพันธุขาว
- สํานักสงเสริมการผลิตขาว
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
8.1.1 จํานวนเกษตรกรที่มีความรูดานระบบการผลิตขาว GAP จํานวน 50,000 คน
8.1.2 จํ านวนแปลงที่ไดรั บการเขาตรวจสอบในระบบการผลิตขาว GAP รอยละ 80 ของแปลงที่
ไดรับการสงเสริม
8.1.3 จํานวนโรงสีไดรับการตรวจรับรอง GMP จํานวน 20 โรง
8.1.4 กลุมเกษตรกรไดรับการตรวจรับรองแปลงผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ระบบกลุม รอยละ
80 ของจํานวนกลุมที่ไดรับการพัฒนาสงเสริมกลุม
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
8.2.1 สินคาขาวมีคุณภาพดี เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การผลิตขาวมีระบบ
การตรวจสอบและใหการรับรองเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบยอนกลับได
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร
9.1.1 เกษตรกรมี การปฏิ บั ติ ตามเทคโนโลยี ที่ ถู กต องและเหมาะสม ลดต นทุ น การผลิ ต เกิ ด
ผลตอบแทนสูงสุดในการผลิตขาว ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการดํารงชีวิตของตัวเองและ
ครอบครัวได
9.1.2 สินคาขาวมีมูลคาสู งขึ้น เนื่องจากสามารถสงเขาสู ระบบการตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อใหสนองตอบความตองการของผูบริโภคกลุมตางๆ เปนผลทําใหขาวมีราคาสูงขึ้นตามกลไกของอุปสงคและอุปทาน
ในระบบการตลาด

9.1.3 การปฏิ บัติตามระบบ GAP ขาว ทําใหเกษตรกรมี การใชปจจัยการผลิตอย างถู กตองและ
เหมาะสม จะสงผลตอการรักษาสมดุลของสภาพแวดลอมในแปลงนา และชุมชน ซึ่งจะเปนการอนุรักษสภาพแวดลอม
ที่ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติในวงกวางอยางยั่งยืน เพื่อลดและบรรเทาภาวะ
โลกรอนที่กําลังเปนปญหาใหญสําหรับการการเกษตรตอไป
9.1.4 เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพาปจจัยภายใน มีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9.1.5 ผูบริโภคไดบริโภคขาวและผลิตภัณฑที่มีคุณคาและปลอดภัย
9.1.6 ผูประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
9.1.7 ระบบนิเวศนไดรับการฟนฟูและมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น
9.1.8 กลุมเกษตรกร ผูประกอบการ โรงสีขาว และกลุมผูประกอบการจําหนายขาวถุง ไดรับการ
พัฒนาใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาตามระบบมาตรฐาน GAP และสามารถผลิตสินคาขาวที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐาน GMP สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคและสรางรายไดใหกับเกษตรกร
9.2 ผลที่เกิดขึ้นกับหนวยงานหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ
9.2.1 เพิ่มโอกาสใหเกษตรกรผูผลิตขาวสูระบบการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP มากขึ้น
9.2.2 เกษตรกรมีความเขมแข็งในการพัฒนาการผลิตขาว สามารถแขงขันไดในระบบการคาสมัยใหม
9.2.3 ขยายพื้นที่และผลผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP ในการผลิตขาวคุณภาพมาตรฐาน
9.2.4 เกิดประสิทธิภาพของการบูรณาการโครงการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในกรมการ
ขาว และหนวยงานภายนอก
10. การประเมินผล
10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต
12.1.1 เกษตรกรมีความรูดานระบบการผลิตขาว GAP ไมนอยกวา รอยละ 80 ของเปาหมาย
ทั้งหมด
12.1.2 แปลงเกษตรกรไดรั บการรั บรองระบบการผลิตขาว GAP ไม นอยกวาร อยละ 80 ของ
เปาหมายการตรวจทั้งหมด
12.1.3 จํานวนโรงสีขาวที่ไดรับการรับรองไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนทที่เขาตรวจประเมิน
10.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ
12.2.1 ผลการตรวจสอบและรับรองการผลิตขาว ไดรับความนาเชื่อถือจากผูผลิตและผูบริโภค
12.2.2 ผลผลิตขาวในระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP มีราคาแตกตางจากผลผลิตขาวทั่วไป
11. งบประมาณ
31,810,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)

12. รายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
กิจกรรม

รายละเอียด (ตัวคูณ)

หนวยนับ

กิจกรรม สงเสริมเกษตรกรและโรงสีขาวตามมาตรฐาน GAP/ GMP
1. พัฒนาและสงเสริมเกษตรกร/กลุมเกษตรกรเพื่อการผลิตขาวคุณภาพมาตรฐาน GAP
1.1 รายเดี่ยว
จัดเวทีเรียนรูสําหรับเกษตรกร (GAP
10000 แปลง x 2 ครั้ง x 1
ครั้ง
แปลงใหม จํานวน 2 ครั้ง )
วัน x 100 บาท
จัดเวทีเรียนรูสําหรับเกษตรกร (GAP
40000 แปลง x 1 ครั้ง x 1
ครั้ง
แปลงเกา จํานวน 1 ครั้ง )
วัน x 100 บาท
1.2 ระบบกลุม
1.2.1. อบรมที่ปรึกษาเกษตรกรสําหรับ
1 ราย x 6,000 บาท
ราย
ระบบควบคุมภายในแบบกลุม
1.2.2 พัฒนาระบบควบคุมภายในแบบกลุม
กลุม
สําหรับกลุมติดตาม
- จัดประชุม 3 ครั้ง
1 กลุม x 3 ครั้ง x 1 วัน x
5000 บาท
1.2.3 พัฒนาระบบควบคุมภายในแบบกลุม
กลุม
สําหรับกลุมใหม
- จัดประชุม 3 ครั้ง
1 กลุม x 3 ครั้ง x 1 วัน x
6500 บาท
1.3 การจางเจาหนาที่เสริมการปฏิบัติงาน
ราย
GAP/GMP

คาใชจายตอ เปาหมาย
งบประมาณ
หนวยงาน
หนวยนับ
(บาท)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
32,852,000
กพภ.
28,352,000
กพภ.
6,000,000
1,000,000
2
2,000,000 ศวข./ศมข.
4,000,000

6,000
15,000
15,000
19,500
19,500

1
100
160

40

67

4,000,000
3,780,000
600,000
2,400,000

780,000

10,452,000

ศวข./ศมข.
กพภ.
ศวข./ศมข.

ศวข./ศมข.

กพภ.

1.3.1 สวนกลาง (กพภ./กมข. )
1.3.2 สวนภูมิภาค (ศมข./ศวข. )

1 ราย x 12 เดือน x 13,000
บาท
1 ราย x 12 เดือน x 13,000
บาท

1.4 การติดตามใหคําแนะนํา และติดตาม
การปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอก
1.4.1 การติดตามใหคําแนะนํา และติดตาม
การปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอก
1.4.2 การติดตามใหคําแนะนํา
2. พัฒนาและสงเสริมโรงสีขาวสูมาตรฐาน GMP
2.1 อบรมการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรดาน 1 ราย x 6,000 บาท
มาตรฐานโรงสีขาว GMP
2.2 การติดตามใหคําแนะนํา
1 โรง x 20,000 บาท
3. การเชื่อมโยงและประชาสัมพันธตลาดสินคาขาว Q
4. การศึกษาดูงานดานการผลิตขาว GAP และระบบมาตรฐาน ณ ตางประเทศ
5. อํานวยการ

ราย
ราย
แปลง
แปลง
โรง
ราย

156,000
156,000

150

4
63
50,000
50,000
20

โรง

6,000
20,000

ครั้ง

1,000,000

100
20
1

624,000
9,828,000
8,120,000
7,500,000
620,000
1,000,000
600,000
400,000
500,000
1,000,000
2,000,000

กพภ./กมข.
ศวข./ศมข.
ศวข./ศมข.
ศวข./ศมข.
กพภ.
กพภ.
กพภ.
ศวข./ศมข.
กพภ.
กพภ.
กพภ.

