โครงการ สรางความเขมแข็งใหแกชาวนาและองคกรชาวนา
1. ความสอดคลองกับนโยบาย/มติ ค.ร.ม./ยุทธศาสตรกระทรวง/ยุทธศาสตรหนวยงาน
สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อ
หลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง ในประเด็นที่ 7 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ตามแนวทางที่ 7.1
เรื่องปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน
และยุทธศาสตรขาวไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 – 2562 ไดใหความสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหแก
ชาวนาและองคกรชาวนาตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความเขมแข็งแกชาวนาและองคกรชาวนา โดยมี
เปาประสงคใหชาวนาและองคกรชาวนามีความเขมแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตขาวมากขึ้น สามารถพึ่งพา
ตนเองได มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปาหมาย ไดแก องคกรชาวนา ตามกลยุทธ ขอที่ 2 สนับสนุน
การสรางศูนยกลางชาวนาในระดับพื้นที่ ขอที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถ ในการผลิตขาวของชาวนา นอกจากนี้ยัง
มีสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบใหวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป เปน “วัน
ขาวและชาวนาแหงชาติ”
2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการเหตุผล
2.1 วิถีชีวิตไทยและการดําเนินชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวของกับขาวมาอยางยาวนาน ทั้งเปนพืชอาหาร
หลักของคนไทยทั้งประเทศและนํารายไดเขาสูประเทศมาแตอดีต ขาวจึงเปนพืชที่กอใหเกิดวัฒนธรรม ประเพณี
และภู มิ ป ญญาอย างมากมาย และคนไทยเราก็ ยึ ดถื อปฏิ บั ติ สื บทอดต อกั นมาจนถึ งทุ กวั นนี้ โดยการรั บช วง
ต อเนื่ องกั น ในป จจุ บั นวิ ธี การทํ านาของชาวนาได มี การเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม โดยมี การพั ฒนาด านระบบ
ชลประทานและนําเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งเครื่องจักรกลมาใชทดแทนแรงงานมากขึ้น สงผลใหวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับขาวและชาวนา
2.2 ชาวนามีปญหา ตนทุนการผลิตขาวสูง ทั้งในเรื่องคาแรงงาน ปุยเคมี สารเคมี และเมล็ดพันธุ สวน
ใหญมีการใชปจจัยการผลิตที่สูงมากเกินกวาคําแนะนํา การใชกรรมวิธีการผลิตที่ยัง ไมถูกตองเหมาะสม ชาวนาใน
ปจจุบันมีอายุมากขาดการสืบทอดอาชีพทํานาไปสูรุน มีปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของชาวนาและองคกรชาวนา
คือ ขาดความเขมแข็งและการบริหารจัดการองคกรที่ดีและเปนระบบ แมวาในปจจุบันมีการจัดตั้งศูนยขาวชุมชน
องค กรชาวนาและชมรมที่เกี่ ยวข อง ในการร วมกั นแกไขปญหาการผลิ ตข าวของชาวนา การจํ าหนาย และการ
สนับสนุนใหมีสวัสดิการของชาวนา ดวยเหตุนี้สมาชิกสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย จึงตองใหความสําคัญในการ
สรางความเขมแข็งของเกษตรกรอยางเปนระบบและยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะกอใหเกิดความมั่นคงแก
ชาวนาไทยไดอยางทั่วถึง
2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี นโยบายพั ฒนาเกษตรกรไทยเป นเกษตรกรปราดเปรื่ อง (Smart
Farmer) คือ มีความรูในเรื่องที่ทําอยู มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ มีการบริการจัดการผลผลิตและการตลาด มี
ความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สังคม และความ
ภูมิใจในความเปนเกษตรกร เพื่อเปนการพัฒนาเกษตรกรไทยในยุค AEC ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถการผลิต
ขาว ใหมีตนทุนการผลิตต่ํา คุณภาพสูง ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น
กรมการข าวได เล็ งเห็ นถึ งความสําคัญตอขาวและชาวนาในประเด็ นดังกลาว รวมทั้งใหเกี ยรติชาวนา
ในฐานะผูผลิตอาหารหลักใหกับประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการ
สรางความเขมแข็งใหแกชาวนาและองคกรชาวนา เพื่อใหคนไทยทั้งประเทศตระหนักถึงความสําคัญของขาวและ
ชาวนาตามเจตนารมณที่กําหนดไว และเปนขวัญกําลังใจใหแกชาวนาทั่วประเทศ รวมทั้งสรางความเขมแข็งใหแก
องคกรชาวนาตอไป

3. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหประชาชนไดรําลึกถึงความสําคัญของขาวและเชิดชูเกียรติชาวนาไทย รวมทั้งเปนการสงเสริม
เผยแพร และประชาสัมพันธดานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับขาว โดยรวมกับหนวยงานหรือ
องคกรที่เกี่ยวของ
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชาวนา และสถาบันเกษตรกร (ศูนยขาวชุมชน) มีการตื่นตัวแขงขันในการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว
3. เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชาวนาและเสริมสรางศักยภาพดานการผลิตขาวใหแกชาวนา
4. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและคนรุนใหมมีทัศนคติที่ดีตออาชีพการทํานาตลอดจนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับขาว พรอมปลูกฝงความรูเรื่องขาว และพัฒนาคนรุนใหมที่ประกอบอาชีพ
ทํานาใหเขาถึงและใชเทคโนโลยีการผลิตขาวที่ถูกตองและลดตนทุนการผลิตขาว รวมทั้งเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในการประกอบอาชีพทํานา
5. เพื่อพัฒนาชาวนาในพื้นที่แหลงปลูกขาวใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)มีศักยภาพทั้ง
ดานการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพทํานาโดยใชศูนยเรียนรูดานขาวเปนแหลงเรียนรู และ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
4. เปาหมายของโครงการ
1. กิจกรรมพัฒนาชาวนาและองคกรชาวนาใหมีความเขมแข็ง ประกอบดวย
1.1 การประกวดเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเดนระดับชาติ จํานวน 4 สาขา
1.2 การสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายองคกรชาวนา ไดแก
1.2.1 การประชุมเชื่อมโยงเครือขายระดับจังหวัด จํานวน 75 จังหวัดๆ ละ 2 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 3,000 คน
1.2.2 การสัมมนาเชื่อมโยงเครือขายระดับเขต จํานวน 4 ครั้ง
1.2.3 การสัมมนาเชื่อมโยงเครือขายระดับประเทศ จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน
1.2.4 จัดทําฐานขอมูลเครือขายศูนยขาวชุมชนและองคกรชาวนา จํานวน 1 ฐานขอมูล
2. กิจกรรมสรางและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
2.1 สัมมนาชี้แจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 200 ราย
2.2 จัดทําแปลงเรียนรู จํานวน 450 แปลง
2.3 ฝกอบรมเกษตรกร Existing เพื่อพัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบ (Model) จํานวน 450 ราย
2.4 สัมมนาเครือขายเกษตรกรตนแบบ (Model) จํานวน 450 ราย
2.5 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรป 2560 Developing Existing และ Model จํานวน 1 กลุม
2.6 การเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 1 ครั้ง
2.7 สรุปประเมินผลการดําเนินกิจกรรม จํานวน 4 ครั้ง
3. กิจกรรมสรางและพัฒนาชาวนารุนใหม
3.1 คายสรางทัศนคติและการเรียนรูเรื่องขาว จํานวน 4 ครั้ง
3.2 ศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียน จํานวน 150 โรงเรียน
3.3 ประกวดศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียนดีเดน จํานวน 6 ภาค
3.4 รวมกลุมสงเสริมและสรางชาวนารุนใหม จํานวน 7 แหง
3.5 สรางเครือขายชาวนารุนใหม จํานวน 1 ครั้ง
3.6 ประชาสัมพันธ และจัดทําสื่อเผยแพร

4. กิจกรรมสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาอาชีพการทํานา
4.1 การจัดงานวันขาวและชาวนาแหงชาติ ทั่วประเทศพรอมกัน 5 ครั้ง
4.2 กิจกรรมจัดงานฟนฟูและสงเสริมวัฒนธรรมขาวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จํานวน 4 ครั้ง
4.3 จัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับขาวและชาวนา
จํานวน 1 ฐานขอมูล
5. วิธีการดําเนินงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดที่ทําใหบรรลุเปาหมาย
5.1 กิจกรรมพัฒนาชาวนาและองคกรชาวนาใหมีความเขมแข็ง ประกอบดวย
1. การประกวดเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเดนระดับชาติ ประกอบดวย การคัดเลือก
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเดน จํานวน 4 สาขา ไดแก 1) เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพทํานา
2) ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดนแหงชาติ ประเภทขาวหอมมะลิ 3) ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาว
ชุมชนดีเดนแหงชาติ ประเภทขาวอื่นๆ และ 4) กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวดีเดนแหงชาติ โดยมีการแบงระดับคัดเลือก
เปน 3 ระดับ ไดแก ระดับจังหวัด/ศูนย ระดับเขต และระดับกรม โดยผูที่ไดรับการตัดสินเปนเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเดนแหงชาติ จะไดเขารับพระราชทานโลรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจําป ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร สําหรับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได
อันดับตางๆ นอกเหนือจากดังกลาวขางตนจะไดรับรางวัลจากกรมการขาว
2. การสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายองคกรชาวนา เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งใหแก
องคกรชาวนาที่อยูภายใตการดูแลของกรมการขาว รวมทั้งกําหนดแนวทางการผลิตขาวอยางเปนระบบ และมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งกอใหเกิดความมั่นคงแกชาวนาไทยไดอยางทั่วถึง ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
2.1 การประชุมเชื่อมโยงเครือขายระดับจังหวัด จํานวน 75 จังหวัดๆ ละ 2 ครั้ง
รวม
ทั้งสิ้น 3,000 คน เพื่อเชื่อมโยงเครือขายประธานศูนยขาวชุมชนภายในจังหวัด พรอมทั้งหาแนวทาง
การดําเนินงานของศูนยขาวชุมชนระดับจังหวัด ใหมีความเขมแข็งและสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี
ไดตามเปาหมาย
2.2 การสัมมนาเชื่อมโยงเครือขายระดับเขต จํานวน 4 ครั้ง เพื่อเปนการสรางและเชื่อมโยง
เครือขายการผลิตขาวของศูนยขาวชุมชน การสงเสริมการบริหารจัดการศูนยขาวชุมชนแบบมืออาชีพ รวมทั้งเปนเวที
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีของศูนยขาวชุมชนระดับเขต
2.3 การสัมมนาเชื่อมโยงเครือขายระดับประเทศและชาวนาที่ไดรับรางวัลเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรดีเดน ประจําป 2559 จํานวน 1 ครั้ง เพื่อเชื่อมโยงองคกรชาวนาและศูนยขา วชุมชนเปนเครือขาย
ระดับประเทศและมีการดําเนินการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองคกร
ชาวนาและศูนยขาวชุมชนอยางยั่งยืน
2.4 จัดทําฐานขอมูลเครือขายศูนยขาวชุมชนและองคกรชาวนา จํานวน 1 ฐานขอมูล
5.2. กิจกรรมการสรางและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
1. สัมมนาชี้แจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งสวนกลางและจากศูนยวิจัยขาว/ศูนยเมล็ด
พันธุขาวเพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงาน
2. จัดทําแปลงเรียนรูดานขาว จํานวน 450 แปลง ซึ่งเปนแปลงในศูนยเรียนรูของแตละอําเภอที่
มีการเรียนรูดานขาว แปลงละ 4 ไร/ศูนยเรียนรู โดยศูนยวิจัยขาว/ศูนยเมล็ดพันธุขาวดูแลคัดเลือกพื้นที่ภายในศูนย
เรียนรู
3. ฝกอบรมเกษตรกร Existing เพื่อพัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบ (Model) โดยการจัดฝกอบรม
จํานวน 4 รุน แยกตามภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต

4. สัมมนาเครือขายเกษตรกรตนแบบ (Model) จํานวน 450 ราย โดยการจัดสัมมนาเครือขาย
เกษตรกรตนแบบ จํานวน 4 รุน แยกตามภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
5. จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรป 2560 Developing Existing และ Model รวบรวมขอมูล
ประมวลผล และทําทําเนียบเกษตรกร
6. การเผยแพรประชาสัมพันธ โดยการจัดทําทําเนียบเครือขายเกษตรกรตนแบบ และ
ประชาสัมพันธผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อใหเจาหนาที่ และเกษตรกรไดรับการพัฒนาความรู สามารถ
เขาถึงองคความรูไดหลากหลายรูปแบบโดยการเผยแพร/ ประชาสัมพันธ องคความรู ผลงาน นวัตกรรมดานขาว
ของเกษตรกรปราดเปรื่อง ผานรายการวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพเพื่อเปนการเปดโอกาสใหเกษตรกรปราดเปรื่อง
ดานขาว ไดเผยแพรความรู ประสบการณ ใหเปนที่รูจักในเวทีสาธารณชนอยางกวางขวาง และไดรับทราบขอมูล
ขาวสารที่ตอเนื่อง สม่ําเสมอรวดเร็ว ทันสถานที่การณ
7. สรุปประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โดยเจาหนาทีต่ ิดตามการดําเนินงานโครงการ ประมวลผล
ขอมูลปรับปรุงฐานขอมูล และรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบตอไป
5.3. กิจกรรมสรางและพัฒนาชาวนารุนใหม
1. คายสรางทัศนคติและการเรียนรูเรื่องขาว โดยการนําชาวนารุนใหมที่เขารวมกิจกรรม
ศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 520 คน เขารวมกิจกรรมการเพื่อสรางทัศนะคติและ
พัฒนาศักยภาพใหผูเขารวมกิจกรรมมีอุดมการณในการเปนชาวนาที่มีประสิทธิภาพ โดยแบงเปน 4 รุน
ในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง, เขตภาคตะวันออก และภาคใต, ภาคตะวันตก
2. ศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียน จัดตั้งศูนยเรียนรูเรื่องขาว โดยเจาหนาที่ผูเกี่ยวของของศูนยวิจัย
ขาวและศูนยเมล็ดพันธุขาวจัดหาโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการประสานงานกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และ
โรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเปาหมายในโรงเรียน เพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูเรื่องขาว จํานวน 150
โรงเรียน
3. ประกวดศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียนดีเดน แบงระดับดีเดน ตัวแทน 6 เขตภูมิภาค ดังนี้
- ศูนยเมล็ดพันธุขาว และศูนยวิจัยขาวเขตภาคเหนือ
- ศูนยเมล็ดพันธุขาว และศูนยวิจัยขาวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนยเมล็ดพันธุขาว และศูนยวิจัยขาวเขตภาคกลาง
- ศูนยเมล็ดพันธุขาว และศูนยวิจัยขาวเขตภาคตะวันออก
- ศูนยเมล็ดพันธุขาว และศูนยวิจัยขาวเขตภาคตะวันตก
- ศูนยเมล็ดพันธุขาว และศูนยวิจัยขาวเขตภาคใต
4. รวมกลุม สงเสริมและสรางชาวนารุนใหม 'คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ โดยเปนพื้นที่มีความพรอมทั้ง
สภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และมีความเขมแข็งในสังคม จํานวน 7 จุดๆ ละ 100 ไร สมาชิกไมต่ํากวา 30 คนตอ
จุด โดยมีการรวมกลุมของคนรุนใหม ที่สนใจดานการทํานาแบบระบบใหม พรอมถายทอดความรูที่ทันสมัยดานการ
ผลิตขาวและการตลาดขาว สงเสริมการผลิตขาว รวม 10 จุด รวมพื้นที่ 1,000 ไร สนับสนุนปจจัยการผลิตและ
ดูแลรักษาแปลง สนับสนุนการจัดตั้งกลุมปุยอินทรีย และกลุมบริหารจัดการศัตรูขาว ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียน
เทคโนโลยีการลดตนทุนของแตละชุมชน
5. สรางเครือขายชาวนารุนใหม คัดสรรเกษตรกรรุนใหมที่ประกอบอาชีพทํานาเปนของตนเอง และ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงระบบการทํานาในชุมชน มีการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหมประยุกตใชในการทํานารวมกับ
องคความรูของชุมชน เพื่อลดตนทุนการผลิตขาว เพิ่มประสิทธิภาพการทํานานําไปสูการยกระดับการทํานาและ
สรางความยั่งยืนในอาชีพชาวนาตอไปในอนาคต ตลอดจนใชระบบ ICT เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และสราง
เครือขาย (Social net work) จากทั่วประเทศ จํานวน 150 คน พรอมเปนผูนําการปลูกขาวสําหรับคนรุนใหม
พัฒนาการเปนครูชาวนาตอไป เพื่อปลูกจิตสํานึก และบมเพาะแนวคิดใหกับคนรุนใหม ใหตระหนักถึงความสําคัญ

ของการปลูกขาว วัฒนธรรมและสังคมไทย ที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคนรุนใหมที่ประกอบอาชีพทํา
นา ใหใชเทคโนโลยีการผลิตขาว และเปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพทํานา
6. ประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเผยแพร จัดทําบทความสื่อมวลชนศึกษาดูงานชาวนารุนใหมที่ประสบ
ความสําเร็จ พรอมจัดทําสื่อถายทอดเพื่อเผยแพรองคความรูการทํานาในระบบใหม และจัดทําสื่อถายทอดองค
ความรู ไดแก ปายประชาสัมพันธ วิดีโอ แผนพับ โปสเตอร เปนตน
7. การบริหารจัดการโครงการ
7.1. จัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการ และคูมือกิจกรรมในโครงการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานโครงการ
และผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
7.2. จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน เพื่อเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
7.3. ติดตามงานและนิเทศงาน และประเมินโครงการ ติดตามงานและนิเทศงานทุกระดับโดยมี
การจัดทําแผนการติดตามงานอยางชัดเจน ดําเนินการรวบรวมปญหาและอุปสรรคเพื่อนําเสนอในสวนงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข
5.4. กิจกรรมสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาอาชีพการทํานา
1. การจัดงานวันขาวและชาวนาแหงชาติ ทั่วประเทศพรอมกัน 5 ครั้ง ไดแก กรมการขาว 1 ครั้ง
และภูมิภาค 4 ครั้ง เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทยและ
พระราชวงศทุกพระองคที่ทรงใหความสําคัญตอกิจการดานขาวมาโดยตลอด และเปนการใหความสําคัญตอขาว ซึ่ง
เปนพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งใหเกียรติชาวนาไทยในฐานะผูผลิตอาหารหลักใหกับประชาชน
2. จัดงานฟนฟูและสงเสริมวัฒนธรรมขาวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบสงเสริมการทองเที่ยว เชิง
วัฒนธรรม จํานวน 4 ครั้ง เพื่อเปนที่เรียนรูและแสดงวิถีชีวิตชาวนา รวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมประเพณีขาวของใน
ทองถิ่นใหเปนที่รูจักและเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชาวนารวมกับชาวนาในพื้นที่
3. จัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับขาวและชาวนา จํานวน
1 ฐานขอมูล โดยศึกษารวบรวมขอมูลจากทองถิ่นตางๆ ในแตละพื้นที่ตามระยะเวลาการเพาะปลูกขาว ซึ่งขอมูลที่
ไดจะสามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแนวทางการอนุรักษและสงเสริมการดํารงอยูของ
วัฒนธรรมประเพณีขาวของชาวนาในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมในอนาคตตอไปได
6. สถานที่ หรือ พื้นที่ปฏิบัติงาน (สวนกลางและสวนภูมิภาค)
หนวย
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ปริมาณ
นับ
(บาท)
1. กิจกรรมพัฒนาชาวนาและองคกรชาวนาใหมีความเขมแข็ง

หนวยงานปฏิบัติ

สถานที่
ปฏิบัติงาน

การประกวดเกษตรกร/สถาบัน
1.1
เกษตรกรดีเดนระดับชาติ

สสข./กข./ศมข./
ศวข./กสก.

กรมการขาว
/จังหวัดที่ไดรับ
คัดเลือกระดับเขต

สสข./ศมข./ศวข./
1,800,000
กสก.

75 จังหวัด
ทั่วประเทศ
ที่มีศูนยขาวชุมชน

1.2

สาขา

4

2,000,000

การสรางความเขมแข็งใหแก
เครือขายองคกรชาวนา
1.2.1 การประชุมเชื่อมโยง
เครือขายระดับจังหวัด

คน

3,000

ที่

กิจกรรม
1.2.2 การสัมมนาเชื่อมโยง
เครือขายระดับเขต

หนวย
นับ

ปริมาณ

ครั้ง

4

สถานที่
ปฏิบัติงาน
จังหวัดในภาคเหนือ/
สสข./ศมข./ศวข./
1,200,000
ตะวันออกเฉียงเหนือ/
กสก.
กลาง/ใต
สสข./ศมข./ศวข./ กรุงเทพมหานคร /
2,000,000
กสก.
จังหวัดปริมณฑล
งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานปฏิบัติ

1

1,000,000

สสข./ศวข./ศมข.

กรมการขาว
และจังหวัดที่เกี่ยวของ

ราย

200

1,600,000

สสข.

สวนกลาง

แปลง

450

9,000,000

สสข./ศวข./ศมข.

ราย

450

3,600,000

สสข./ศวข./ศมข.

สวนกลาง/จังหวัด
ที่เกี่ยวของ
สวนกลาง/จังหวัด
ที่เกี่ยวของ

ราย

450

3,600,000

สสข./ศวข./ศมข.

กลุม

3

900,000

สสข.

ครั้ง

10

1,000,000

สสข.

ครั้ง

4

300,000

สสข.

4

1,280,000

150

3,750,000

6

300,000

7

2,100,000

1

500,000

1.2.3 การสัมมนาเชื่อมโยง
ครั้ง
เครือขายระดับประเทศ
1.2.4 จัดทําฐานขอมูลเครือขาย
ฐานขอมู
ศูนยขาวชุมชน และองคกร
ล
ชาวนา

1

2. กิจกรรมสรางและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
2.1 สัมมนาชี้แจงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการ
2.2 จัดทําแปลงเรียนรู
2.3 ฝกอบรมเกษตรกร Existing เพื่อ
พัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบ
(Model)
2.4 สัมมนาเครือขายเกษตรกร
ตนแบบ (Model)
2.5 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรป
2560 Developing Existing
และ Model
2.6 การเผยแพรประชาสัมพันธ
2.7 สรุปและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม

3. กิจกรรมสรางและพัฒนาชาวนารุนใหม
3.1 คายสรางทัศนคติและการเรียนรู
ครั้ง
เรื่องขาว
3.2 ศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียน โรงเรียน
3.3 ประกวดศูนยเรียนรูเรื่องขาวใน
ภาค
โรงเรียนดีเดน
3.4 รวมกลุมสงเสริมและสรางชาวนา
แหง
รุนใหม
3.5 สรางเครือขายชาวนารุนใหม
ครั้ง

สวนกลาง/จังหวัด
ที่เกี่ยวของ
สวนกลาง/จังหวัด
ที่เกี่ยวของ
สวนกลาง/จังหวัด
ที่เกี่ยวของ
สวนกลาง/จังหวัด
ที่เกี่ยวของ

ที่

กิจกรรม

3.6 ประชาสัมพันธและจัดทําสื่อ
3.7 บริหารจัดการโครงการ

หนวย
นับ
ครั้ง

ปริมาณ
4

4. กิจกรรมสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาอาชีพการทํานา
4.1 การจัดงานวันขาวและชาวนา
แหงชาติทั่วประเทศ
4.1.1 กรมการขาว

ครั้ง

4.1.2 ภูมิภาค
ครั้ง
4.2 การจัดงานฟนฟู
และสงเสริมวัฒนธรรมขาวและ
ครั้ง
วิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบ สงเสริม
การทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรม
4.3 การจัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรม
ฐานขอมู
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่
ล
เกี่ยวกับขาวและชาวนา
รวมทั้งสิ้น

สถานที่
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
หนวยงานปฏิบัติ
(บาท)
1,100,000
970,000

1

3,000,000

สสข./กข.

กรมการขาว

4

4,000,000

สสข./กข.

จังหวัดที่เกี่ยวของ

4

2,000,000

สสข./ศวข./
ศมข.

สวนกลาง/ จังหวัด
ที่เกี่ยวของ

1

1,000,000

สสข./ศวข./
ศมข.

สวนกลาง/
จังหวัดที่เกี่ยวของ

48,000,000
หมายเหตุ : กข. = กรมการขาว / กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร / สสข. = สํานักสงเสริมการผลิตขาว /
ศมข. = ศูนยเมล็ดพันธุขาว / ศวข. = ศูนยวิจัยขาว
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
- หนวยงานหลัก สํานักสงเสริมการผลิตขาว กรมการขาว
- หนวยงานสนับสนุน กองเมล็ดพันธุขาว กองวิจัยและพัฒนาขาว กองพัฒนาผลิตภัณฑขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว
ศูนยวิจัยขาว และกรมสงเสริมการเกษตร (สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 9 เขต และสํานักงานเกษตร
จังหวัด)

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเขารวมชมงานวันขาวและชาวนาแหงชาติ ไมต่ํากวารอยละ 70 ของ
เปาหมาย
2. มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเขารวมงานฟนฟู สงเสริมวัฒนธรรมขาว และวิถีชวี ิตชาวนา ไมต่ํากวา
รอยละ 70 ของเปาหมาย
3. มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไดรับการคัดเลือกใหเปนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ
จํานวน 4 สาขา
4. มีผูเขารวมสัมมนาเครือขายผูนําองคกรชาวนา ประธานศูนยขาวชุมชน และชาวนาที่ไดรับรางวัล
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ประจําป 2559 ไมต่ํากวารอยละ 70 ของเปาหมาย

5. ชาวนารุนใหมเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีความรูเรื่องการผลิตขาวและการสรางมูลคาเพิ่ม ไมต่ํากวา
รอยละ 80
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. องคกรชาวนามีความเขมแข็งและมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานและบริหารจัดการองคกรชาวนา
เพิ่มขึ้นรอยละ 50
2. ผูประกอบการรับจางทํานา มีความรูเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวและลดตนทุน ไมนอยกวา
รอยละ 50
3. ชาวนารุนใหมเขารวมกิจกรรม มีความรูเพิ่มขึ้นสามารถประกอบอาชีพทํานาได ไมต่ํากวารอยละ 60
9. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการ
1. เกษตรกร ประชาชนทัว่ ไป และผูเกี่ยวของในทุกระดับไดรับทราบเกี่ยวกับขอมูลดานวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับขาว
2. มีแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบในการพัฒนาอาชีพการทํานา และมีการกระตุนใหเกษตรกร เกิดการเรียนรู
และแขงขันในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. เกิดการสรางและเชื่อมโยงเครือขายระหวางชาวนา และองคกรชาวนา
4. มีแผนการดําเนินงานรวมกันระหวางองคกรชาวนา
5. ชาวนารุนใหมที่ประกอบอาชีพทํานาใหมีองคความรูเรื่องการผลิตขาว และการสรางมูลคาเพิ่มของขาวได
อยางครบวงจร
6. ชาวนารุนใหมที่ประกอบอาชีพทํานามีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพเปนชาวนาอยางยั่งยืน สืบทอด
อาชีพทํานาใหประเทศไทยไมขาดแคลนชาวนา และรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํานา
7. เกิดการสรางเครือขายและมีการเชื่อมโยงเครือขายของชาวนารุนใหมทั่วประเทศและเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรูดานการทํานาระหวางกัน
10. การประเมินผล
10.1 การรายงานเปนระยะๆ
ที่
ชื่อแบบฟอรม
1

รายงานตามแบบ สงป. 301

กําหนดเวลา
รายงาน
ทุกเดือน

ผูรายงาน

ผูรับรายงาน

สํานักสงเสริม
กรมการขาว
การผลิตขาว
10.2 การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการประจําป
หนวยงานที่จัดทํา
สํานักสงเสริมการผลิตขาว กรมการขาว
กําหนดเวลาแลวเสร็จ
กันยายน 2560
11. งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
1. กิจกรรมพัฒนาชาวนาและองคกรชาวนาใหมีความเขมแข็ง งบประมาณ 8,000,000 บาท
2. กิจกรรมการสรางและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
งบประมาณ 20,000,000 บาท
3. กิจกรรมสรางและพัฒนาชาวนารุนใหม
งบประมาณ 10,000,000 บาท
4. กิจกรรมสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาอาชีพการทํานา
งบประมาณ 10,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท (สี่สิบแปดลานบาทถวน)

12. รายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
กิจกรรม

รายละเอียด

หนวยนับ

คาใชจายตอ
เปาหมาย
หนวยนับ (บาท)

งบประมาณ
(บาท)
8,000,000

500,000 4 สาขา

2,000,000

1. กิจกรรมการพัฒนาองคกรและเครือขายชาวนาใหมีความเขมแข็ง
1.1 กิจกรรมประกวดเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเดน
- 1 สาขา X 500,000 บาท
ระดับชาติ
1.2 กิจกรรมการสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายองคกร
ชาวนา
1) การเชื่อมโยงเครือขายระดับจังหวัด
- 1 คน x 2 ครั้ง x 300 บาท

สาขา

คน

600

2) การเชื่อมโยงเครือขายระดับเขต

- 1 ครั้ง x 300,000 บาท

ครั้ง

3) การเชื่อมโยงเครือขายระดับประเทศ

- 1 คน x 4,000 บาท

ครั้ง

กวภ.

6,000,000

- 1 ฐานขอมูล x 1,000,000 บาท ฐานขอมูล

3,000

1,800,000

กวภ.

300,000

4

1,200,000

กวภ.

1,500,000

1

2,000,000

กวภ.

1,000,000

1

1,000,000

กวภ.

2. กิจกรรมการสรางและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
สัมมนาชี้แจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําแปลงเรียนรู
ฝกอบรมเกษตรกร Existing 500 ราย เพื่อพัฒนาเปน
เกษตรกรตนแบบ (Model)
สัมมนาเครือขายเกษตรกรตนแบบ (Model)
จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรป 2560 Developing Existing
และ Model
การเผยแพรประชาสัมพันธ

หนวยงาน

20,000,000
- 1 ราย × 8000 บาท
- 1 ไร × 5000 บาท × 4 ไร
- 1ราย × 8000 บาท

ราย
แปลง
ราย

8,000
20,000

- 1ราย × 8000 บาท
- 1 กลุม × 100,000 บาท

ราย
กลุม

8,000
8,000
300,000

- 1 ครั้ง × 100,000 บาท

ครั้ง

100,000

200
450
450

1,600,000 กพท./ศวข./ศมข.
9,000,000
ศวข./ศมข.
3,600,000
กพท.

450
3

3,600,000
900,000

กพท.
กพท.

10

1,000,000

กพท.

สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

- 1 ครั้ง × 75,000 บาท

ครั้ง

75,000

4

3. กิจกรรมสรางและพัฒนาเยาวชนชาวนา

300,000 กพท./ศวข./ศมข.
15,600,000

3.1 คายสรางทัศนคติและการเรียนรูเรื่องขาว

- 1 คน X 5,000 บาท x 4 ครั้ง

ครั้ง

500,000

4

3.2 ศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียน

- 1 โรงเรียน X 30,000 บาท

โรงเรียน

30,000

189

3.3 ประกวดศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียนดีเดน

- 1 ภาค X 166,666 บาท

ภาค

166,666

6

1,000,000

กวภ.

3.4 รวมกลุมสงเสริมและสรางชาวนารุนใหม

- 1 จุด X 300,000 บาท

แหง

300,000

10

3,000,000

กวภ.

3.5 สรางเครือขายชาวนารุนใหม

- 1 คน X 5,533 บาท x 150 คน

ครั้ง

830,000

1

830,000

กวภ.

3.6 สรางระบบฐานขอมูลชาวนารุนใหม

- 1 ฐาน X 1,000,000 บาท

ฐานขอมูล

1,000,000

1

1,000,000

กวภ.

- 1 ครั้ง 1,000,000 + 1 ครั้ง
500,000 บาท
4. กิจกรรมสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาอาชีพการทํานา

ครั้ง

1,500,000

2

1,500,000

กวภ.

1) การจัดงานวันขาวและชาวนาแหงชาติ ทั่วประเทศ
พรอมกัน 5 ครั้ง

ครั้ง

3.7 ประชาสัมพันธ จัดทําสื่อ และสื่อแอนนิเมชัน

- 1 ภาค X 1,000,000 บาท

2,000,000

กวภ.

5,670,000 กวภ./ศวข./ศมข.

10,000,000

- กรมการขาว 1 ครั้ง x 3,000,000
ครั้ง
บาท
'2) กิจกรรมจัดงานฟนฟูและสงเสริมวัฒนธรรมขาวและวิถี - 1 ครั้ง x 500,000 บาท
ครั้ง
ชีวิตชาวนา ในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จํานวน
4 ครั้ง
3) กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
- 1 ฐานขอมูล x 1,000,000 บาท ฐานขอมูล
ปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับขาวและชาวนา

1,000,000

4

4,000,000

กวภ.

3,000,000

1

3,000,000

กวภ.

500,000

4

2,000,000

กวภ.

1,000,000

1

1,000,000

กวภ.

13. แผนการปฏิบัติงานโดยละเอียด
ที่
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาชาวนาและองคกร
ชาวนาใหมีความเขมแข็ง
การประกวดเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
ดีเดนระดับชาติ
การสรางความเขมแข็งใหแกเครือขาย
องคกรชาวนา
1.2.1 การประชุมเชื่อมโยงเครือขาย
ระดับจังหวัด
1.2.2 การสัมมนาเชื่อมโยงเครือขาย
ระดับเขต
1.2.3 การสัมมนาเชื่อมโยงเครือขาย
ระดับประเทศ
1.2.4 การจัดทําฐานขอมูลเครือขาย
ศูนยขาวชุมชนและองคกรชาวนา
กิจกรรมการสรางและพัฒนาชาวนา
ปราดเปรื่อง
สัมมนาชี้แจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการ
จัดทําแปลงเรียนรู

2.3 ฝกอบรมเกษตรกร Existing เพื่อพัฒนา
เปนเกษตรกรตนแบบ (Model)
2.4 สัมมนาเครือขายเกษตรกรตนแบบ

หนวย
นับ

ปริมาณ

ป 2559
ป 2560
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก สนับสนุน

สาขา

4

กข. /
กสก.

สสข./กข.

คน

3,000

สสข./
กสก.

ศวข./ศมข.

ครั้ง

4

สสข.

ครั้ง

1

สสข.

ฐาน
ขอมูล

1

สสข.

ราย

200

สสข.

แปลง

450

ราย

450

สสข. กสก./ศวข./
ศมข.
สสข. ศวข./ศมข.

ราย

450

สสข.

ศวข./ศมข./
กสก.
ศวข./ศมข./
กสก.
ศวข./ศมข./
กสก.
ศวข./ศมข.

ศวข./ศมข.

ที่
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

กิจกรรม

(Model)
จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรป 2560
กลุม
Developing Existing และ Model
การเผยแพรประชาสัมพันธ
ครั้ง
สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ครั้ง
กิจกรรมสรางและพัฒนาชาวนารุนใหม
คายสรางทัศนคติและการเรียนรูเรื่อง
ครั้ง
ขาว
ศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียนดีเดน
โรงเรียน
ประกวดศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียน
ภาค
รวมกลุมสงเสริมและสรางชาวนา รุน
แหง
ใหม
สรางเครือขายชาวนารุนใหม
ครั้ง
ประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเผยแพร
ครั้ง
การบริหารโครงการ
- จัดทําคูมือปฏิบัติงานโครงการ
- จางเหมาเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน
- ติดตามงานและนิเทศงาน และประเมิน
โครงการ

4

หนวย
นับ

กิจกรรมสืบสานและอนุรักษภูมิปญญา
อาชีพการทํานา

ปริมาณ

ป 2559
ป 2560
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก สนับสนุน

3

สสข.

ศวข./ศมข.

10
4

สสข.
สสข.

สสข./กข.
ศวข./ศมข.

4

สสข.

ศวข./ศมข.

150
6

สสข.
สสข.

ศวข./ศมข.
ศวข./ศมข.

7

สสข.

ศวข./ศมข.

1
4

สสข.
สสข.
สสข.

ศวข./ศมข.
ศวข./ศมข.
ศวข./ศมข.

ที่

กิจกรรม

หนวย
นับ

ปริมาณ

ป 2559
ป 2560
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก สนับสนุน
สสข.
กข.

การจัดงานวันขาวและชาวนาแหงชาติ
ทั่วประเทศพรอมกัน 5 ครั้ง
4.1.1 ภูมิภาค
ครั้ง
4
4.1.2 กรมการขาว
ครั้ง
1
กิจกรรมจัดงานฟนฟูและสงเสริม
วัฒนธรรมขาวและวิถีชีวิตชาวนา
4.2
ครั้ง
4
ในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จํานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรม
ฐาน
4.3 ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยว
1
ขอมูล
กับขาวและชาวนา
หมายเหตุ กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร / กข. = กรมการขาว / สสข. = สํานักสงเสริมการผลิตขาว / ศวข. = ศูนยวิจัยขาว /
ศมข. = ศูนยเมล็ดพันธุขาว / กวภ. = กลุมสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1

กวภ.

ศวข.

กวภ.

ศวข./ศมข.

14. แผนการใชจายงบประมาณ
ที่
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาชาวนาและ
องคกรชาวนาใหมีความเขมแข็ง
การประกวดเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกรดีเดนระดับชาติ
การสรางความเขมแข็งใหแก
เครือขายองคกรชาวนา
1) การประชุมเชื่อมโยงเครือขาย
ระดับจังหวัด
2) การสัมมนาเชื่อมโยงเครือขาย
ระดับเขต
3) การสัมมนาเชื่อมโยงเครือขาย
ระดับประเทศ
4) การจัดทําฐานขอมูลเครือขาย
ศูนยขาวชุมชนและองคกรชาวนา
กิจกรรมการสรางและพัฒนา
ชาวนาปราดเปรื่อง
สัมมนาชี้แจงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําแปลงเรียนรู

2.3 ฝกอบรมเกษตรกร Existing เพื่อ
พัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบ
(Model)

งบประมาณ
ป 2559
ป 2560
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8,00,0000
2,000,000

ผูรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

กข. / กสก.

สสข./กข.

กวภ.

ศวข./ศมข.

1,800,000

สสข./กสก.

ศวข./ศมข.

1,200,000

สสข.

2,000,000

สสข.

1,000,000

สสข.

20,000,00
0
1,600,000

สสข.

ศวข./ศมข.

9,000,000

สสข.

3,600,000

สสข.

กสก./ศวข./
ศมข.
ศวข./ศมข.

ศวข./ศมข./
กสก.
ศวข./ศมข./
กสก.
ศวข./ศมข./
กสก.

งบประมาณ
ป 2559
ป 2560
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2.4 สัมมนาเครือขายเกษตรกรตนแบบ 3,600,000
(Model)

ผูรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน
สสข.
ศวข./ศมข.

2.5 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกรป
2560 Developing Existing
และ Model
2.6 การเผยแพรประชาสัมพันธ
2.7 สรุปและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม
3 กิจกรรมสรางและพัฒนา
ชาวนารุนใหม
3.1 คายสรางทัศนคติและการเรียนรู
เรื่องขาว
3.2 ศูนยเรียนรูเรื่องขาวในโรงเรียน
ดีเดน
3.3 ประกวดศูนยเรียนรูเรื่องขาวใน
โรงเรียน
3.4 รวมกลุมสงเสริมและสรางชาวนา
รุนใหม
3.5 สรางเครือขายชาวนารุนใหม
3.6 ประชาสัมพันธและจัดทําสื่อ
เผยแพร
3.7 การบริหารจัดการโครงการ

900,000

สสข.

1,000,000
300,000

สสข.
สสข.

สสข./กข.
ศวข./ศมข.

1,280,000

สสข.

ศวข./ศมข.

3,750,000

สสข.

ศวข./ศมข.

300,000

สสข.

ศวข./ศมข.

2,100,000

สสข.

ศวข./ศมข.

500,000

สสข.

ศวข./ศมข.

1,100,000

สสข.

ศวข./ศมข.

970,000

สสข.

ศวข./ศมข.

ที่

กิจกรรม

ที่
4

กิจกรรม

งบประมาณ
ป 2559
ป 2560
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000,00
0

กิจกรรมสืบสานและอนุรักษภูมิ
ปญญาอาชีพการทํานา
4.1 การจัดงานวันขาวและชาวนา
4,000,000
แหงชาติ ทั่วประเทศพรอมกัน
4.1.1 กรมการขาว
3,000,000
4.1.2 ภูมิภาค
4,000,000
4.2 การจัดงานฟนฟูและสงเสริม
วัฒนธรรมขาวและวิถีชีวิตชาวนา
2,000,000
ในรูปแบบการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
4.3 การจัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่ 1,000,000
เกี่ยวกับขาวและชาวนา
หมายเหตุ กสก. = กรมสงเสริมการเกษตร / กข. = กรมการขาว / สสข. = สํานักสงเสริมการผลิตขาว / ศวข. = ศูนยวิจัยขาว /
ศมข. = ศูนยเมล็ดพันธุขาว / กวภ. = กลุมสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ผูรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

สสข.

กข.

กวภ.

ศวข.

กวภ.

ศวข./ศมข.

