โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ดานขาว)
1. ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวง
ยุทธศาสตรกระทรวง : การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ แผนงาน : การพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน
2. หลักการเหตุผล
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ตองการใหมีศูนยเรียนรูดานการเกษตรในระดับชุมชน ที่เปนเครื่องมือชวยแกไขปญหาในระดับชุมชน
สร างความรู ความเข าใจ กั บเกษตรกรในพื้นที่ ใหไดเรีย นรูจ ากผูรว มอาชีพเดีย วกัน ที่ป ระสบความสําเร็จ
ชวยเหลือและเรียนรูจากกัน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตร กลุมเกษตรกรและชุมน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในการจัดตั้งและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โดยมีการจัดเวทีใหเกษตรกรรวมกันวิเคราะหสถานการณ และปญหาการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญในแตละ
พื้นที่กําหนดแนวทางในการพัฒนา คัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาการผลิตของ
ตนเอง และเปนบุคคลที่สามารถถายทอดความรูและประสบการณใหเกษตรกรอื่นเขาใจได เปนเกษตรกรตนแบบ
และจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา ในพื้นที่ของเกษตรกรตนแบบ เปนจุดศูนยกลางการ
เรียนรูดานการเกษตรในระดับชุมชน เกษตรกรสามารถเขาถึงไดงาย สามารถเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู เทคโนโลยี
และเทคนิคตาง ๆ โดยใชองคความรูของเกษตรกรตนแบบรวมกับองคความรูที่ไดรับการถายทอดจากหนวยงาน
ด า นวิ ช าการต า ง ๆ รวมทั้ งเป น เวที พบปะแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งเกษตรกร เป น แหล งใหบ ริ การด า น
การเกษตร ขอมูลขาวสารดานการเกษตรที่ทันสมัยจากทุกหนวยงานที่จะเขามาสนับสนุนตามความตองการของ
เกษตรกรและชุมชน ณ ปจจุบัน ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร มีประจําอยูทุกอําเภอทั่ว
ประเทศ จํานวน 882 ศูนย โดยเปนศูนยเรียนรูดานขาว จํานวน 450 ศูนย ที่เปดใหบริการใหแกเกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจ
3.วัตถุประสงคของโครงการ
1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูการผลิตขาวที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับชุมชน
2. สงเสริม สนับสนุน ใหเปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด
แกเกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่
4. เปาหมาย
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ดานขาว) จํานวน 450 ศูนย
5 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 การจัดทําฐานเรียนรูการผลิตขาวที่ดี
1) จัดเวที ชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการแกกลุมเกษตรกรเปาหมาย และวางแผนการผลิตรว มกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่
2) วิเคราะหพื้นที่เปาหมาย เพื่อกําหนดประเด็นการถายทอดเทคโนโลยี

3) จัดทําแปลงเรียนรู กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี ตามประเด็นที่ไดจากการจัดเวทีชุมชน
และการวิเคราะหพื้นที่
4) นําเกษตรกรในพื้นที่ ไปเรียนรูจากเกษตรกรเจาของศูนยเรียนรู โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวม โรงเรียนเกษตรกร เปนตน
5) การจัดงานรณรงคถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ในระดับจังหวัด เพื่อเผยแพรผลงานศูนย
เรียนรูทุกแหงในพื้นที่
5.2 การพัฒนาเจาของศูนยเรียนรู
โดยการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจาของศูนยเรียนรู ใหมีองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาด ที่เหมาะสม ทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
5.3 การสรางเครือขายศูนยเรียนรู
โดยการจัดสัมมนาเจาของศูนยเรียนรู เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู รวมถึงเกิดการ
เชื่อมโยงเครือขายศูนยเรียนรูใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน
5.4 การบริหารจัดการโครงการ
1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่โครงการ
2) จัดทําคูมือโครงการและคูมือปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมสําหรับเจาหนาที่
3) การจัดจางเจาหนาที่เสริมการปฏิบัติงานโครงการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
4) การติดตามงานและประเมินผลโครงการ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหทุกสวนที่เกี่ยวของ
6. พื้นที่ดําเนินการ
66 จังหวัด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
8. หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก
: สํานักสงเสริมการผลิตขาว
หนวยงานสนับสนุน : กองเมล็ดพันธุขาว กองวิจัยและพัฒนาขาว
9. ผลผลิตของโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ : ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ดานขาว)ไดรับการพัฒนา
จํานวน 450 ศูนย
9.2 เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจการใหบริการถายทอดความรูจากศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ดานขาว) ไมนอยกวารอยละ 80
10. ผลลัพธของโครงการ
เกษตรกรมีแหลงเรียนรูดานขาวในพื้นที่ชุมชน ที่เปนตนแบบในประเด็นวิชาการ เทคโนโลยี รวมถึงการ
ป อ งกั น แก ไขป ญ หาต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งฤดู กาลผลิ ต ซึ่ งทํ า ให ไ ด รั บ การช ว ยเหลื อ แก ไขป ญ หาด า น
การเกษตรไดตรงตอความตองการ และทันตอสถานการณ

11.งบประมาณ
งบประมาณรวม 21,000,000 บาท
ที่

กิจกรรม

แนวทางการดําเนินงาน

1 จัดทําฐานเรียนรูการผลิตขาวที่ดี
1.1 การทําแปลงเรียนรู 5 ไร * 4,000 บาท *
การปลูกขาว
450 ศูนย
1.2 การนําเกษตรกรมา 50 คน/ครัง้ * 2 ครั้ง *
เรียนรูภายในศูนยเรียนรู 450 ศูนย * 5,000 บาท
1.3 สนับสนุนสื่อเผยแพร ศูนยละ 5,000 บาท *
เอกสาร คําแนะนํา
450 ศูนย
2 การพัฒนาเจาของศูนยเรียนรู
2.1 อบรมเพิ่มศักยภาพ อบรม 1 วัน 450 คน *
เกษตรกรตนแบบ
1,200 บาท
3 คาใชจายในการติดตาม ใหคําแนะนํา
3.1 เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
2,000 บาท * 4 ครั้ง
น้ํามันเชื้อเพลิง (ศวข./
=8,000 บาท (จนท. 3
ศมข.)
คน)
3.2 จางเหมา จนท.ชวย 2 คน * 15,000 บาท *
ปฏิบัติงาน
12 เดือน
3.3 เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
13 ครั้ง * 50,000 บาท
น้ํามันเชื้อเพลิง(สวนกลาง)
4 คาสรุปและประเมินผล
รวมเงินทั้งสิ้น

ปริมา
ณ

หนว
ย

ราคาตอ
หนวย

เงินงบประมาณ
(บาท)

450

ศูนย

20,000

9,000,000

450

ศูนย

10,000

4,500,000

450

ศูนย

5,000

2,250,000

450

คน

1,200

540,000

450

คน

8,000

3,600,000

2

คน

180,000

360,000

13

ครั้ง

50,000

650,000

1

ครั้ง

100,000

100,000
21,000,000

12. แผนปฏิบัติการ
ที่

กิจกรรม

1. จัดทําฐานเรียนรูการผลิตขาวที่ดี
1.1 การทําแปลงเรียนรูการปลูกขาว
1.2 การนําเกษตรกรมาเรียนรูภายในศูนยเรียนรู
1.3 สนับสนุนสื่อเผยแพร เอกสาร คําแนะนํา
2. การพัฒนาเจาของศูนยเรียนรู
2.1 อบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตนแบบ
3. คาใชจายในการติดตาม ใหคําแนะนํา
3.1 เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/น้ํามันเชื้อเพลิง (ศวข./
ศมข.)
3.2 จางเหมา จนท.ชวยปฏิบตั ิงาน
3.3 เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/น้ํามันเชื้อเพลิง(สวนกลาง)
4 คาสรุปและประเมินผล

เปาหมาย

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.
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450 ศูนย
450 ศูนย
450 ศูนย

ศวข./ศมข.
ศวข./ศมข.
ศวข./ศมข.

450 คน

สสข.

450 คน

ศวข./ศมข.

2 คน
13 ครั้ง
1 ครั้ง

ศวข./ศมข.
สสข.
สสข.

