
กลุ่มจงัหวดั

ทีมา : สาํนกังบประมาณ

แบบฟอร์มข้อมูลพนืฐานระดับกจิกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจงัหวดั) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ชือโครงการ เพิมประสิทฺธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลคิุณภาพ   วงเงิน  ๗๕,๔๘๙,๐๐๐    บาท

หน่วยงานดําเนินงาน    สํานักงานเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อาํนาจเจริญ

ผู้รับผดิชอบ  สํานกังานเกษตรจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั

(๑) หลกัการและเหตุผล

เมล็ดพนัธุ์เป็นปัจจัยพืนฐานทีสาํคญัในการผลิตพืชและพฒันาการเกษตรของประเทศการเพิม

ผลผลิตต่อพืนทีโดยใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตทีเหมาะสมเป็นสิงจาํเป็น ในสภาพปัจจุบนัและอนาคต ใน

บรรดาเทคโนโลยใีนการผลิตทีเหมาะสม เช่น การใชพ้นัธุพื์ช ทีดี ปุ๋ยเคมี ยาเคมี การเขตกรรมต่างๆ นัน การ

เลือกใชพ้นัธุที์ดีเป็นวิธีจะเพิมผลผลิต ของชาวนา โดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยทีสุดและเหมาะสมกบัสภาพชาวนา

ไทย ซึงส่วนใหญ่ยงัมีขอ้จาํกดัในการลงทุน นอกจากนี พนัธุพื์ชทีดียงัมีผลใหคุ้ณภาพของผลิตผลทีดีขึนทาํ

ให้ชาวนาจาํหน่ายไดร้าคาทีสูงขึนไปดว้ย พืนทีจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

(อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธรและอาํนาจเจริญ) เป็นแหล่งผลิต ขา้วทีสาํคัญของประเทศแห่งหนึง

โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิซึงมีพืนทีปลกูกว่า ๖.๒ ลา้นไร่  มีผลผลิตรวม ๓.๒   ลา้นตนั  มลูค่ากว่า ๑๐,๐๐๐

ลา้นบาทต่อปี  ตอ้งการใชเ้มลด็พนัธุใ์นการปลกูทงัสิน ๗๐,๐๐๐ ตนัต่อปี มีศูนยผ์ลิตพนัธุ์ข้าวชุมชนทีตงัขึน

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรตงัแต่ปี๒๕๔๓-๒๕๔๖ และศูนยเ์มลด็พนัธุ์ขา้วของทางราชการ สามารถผลิต

เมลด็พนัธ์ุไดป้ระมาณ ๒๐,๐๐๐ ตนัต่อปี ความตอ้งการทีเหลือชาวนาตอ้งซือจากศูนยเ์มลด็พนัธุ์ขา้วของ

ภาครัฐและของพ่อคา้ และทีทาํไวใ้ชเ้อง ซึงก็ไม่พอเพียงและไม่มนัใจในคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เนืองจากขา้ว

เป็นพืชทีผสมตวัเอง ทาํให้มีโอกาสในการกลายพนัธุต์าํ ชาวนาจึงสามารถเก็บพนัธุที์ปลกูไวใ้ชเ้องไดอ้ย่าง

นอ้ย ๓ ฤดูปลูก โดยทียงัมีความบริสุทธิไดม้าตรฐาน หากมีวิธีการปลกูและดูแลคดัพนัธุอ์ยา่งถกูตอ้ง ความ

ตอ้งการในการใชเ้มล็ดพนัธุข์า้วทีดีในการเพาะปลูกของชาวนากจ็ะพอเพียง

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จึงไดเ้ห็นความสาํคญัของการส่งเสริมการผลิต

และกระจายเมล็ดพนัธุข์า้วในชุมชน การใชเ้ทคโนโลยทีีถูกตอ้ง การบริหารจดัการร่วมกนัของชาวนา เพือใช้

ชาวนามีรายไดเ้พิมขึน สร้างความเขม้แข็งชองชุมชน และเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาอาชีพ และคุณภาพ

ชีวิตของชาวนาในอนาคต  จึงไดจ้ดัทาํโครงการเพิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วขา้วคุณภาพ เพือผลิตเม็ดพนัธุ์

ไวใ้ชใ้นชุมชนส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยทีีถูกตอ้ง การบริหารจดัการร่วมกนัแบบครบวงจร เพือให้สอดรับ

ครอบคลุมพืนทีปลูกขา้ว ๖.๒ ลา้นไร่ ชาวนามีเมลด็พนัธ์ุขา้วทีดีทีไวใ้ชอ้ยา่งพอเพียงต่อไป จึงไดข้ออนุมติั

งบประมาณเพือดาํเนินการโครงการเพิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วคุณภาพดงันี
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ความเร่งด่วน : เพือแกปั้ญหาในการผลิตขา้วหอมมะลิทีสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของ

เกษตรกรผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ

(๒) ข้อมูลทัวไปของโครงการ

(๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตและกระจายเมล็ดพนัธุ์ดีไวใ้ชอ้ย่างพอเพียงแต่

ต่อเนือง

๒. เพือเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาการผลิตขา้วของเกษตรกรรวมทงัสร้างเครือข่ายที

เขม้แข็ง

๓. เพิมผลผลิตและลดตน้ทุนในการผลิตขา้ว

(๒.๒) ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

        ประเด็นยทุธศาสตร์ : การพฒันาการผลิตขา้วหอมมะลิ และสินคา้เกษตรปลอดภยั

        กลยทุธ์ : ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพืนฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและสินค้า

เกษตรปลอดภยั

R พฒันาคุณภาพการผลิตและเพิมมูลค่าผลผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดี

(๒.๓) ลกัษณะโครงการ

R โครงการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

£ สถานภาพของโครงการ R โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

R พฒันา £ ดาํเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดาํเนินการ   ๑ ปี เริมตน้เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ สินสุด เดือนกนัยายน ๒๕๕๗

(๒.๗) สถานทีดําเนินโครงการ : พืนทีกลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ประกอบดว้ย  จงัหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร และจงัหวดัอาํนาจเจริญ

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มส่ีวนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผูป้ลูกข้าวหอมมะลิในกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

                 ๒ (อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธรและอาํนาจเจริญ)

(๓.๒) กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย : เกษตรกรในชุมชนผูบ้ริโภคและส่วนราชการทีเกียวขอ้ง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
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ปี ๒๕๕๗

ตวัชีวดั หน่วยนบั แผน

 ร้อยละของเกษตรกร(ตามโครงการ)

สามารถการผลิตเมล็ดพนัธุ ์และผลิตขา้ว

หอมมะลิทีมีคุณภาพ

ร้อยละ ๙๐

(๔.๒) ผลผลิต

       ๑. พืนทีการเกษตรมีนาํพอเพียงต่อการเกษตรเพิมขึน

       ๒. ผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วหอมมะลิคุณภาพดีไวท้าํพนัธุ์และกระจายพนัธุ์ ๔,๓๒๐  ตนั/ปี

ครอบคลุมพืนที ๖.๒ ลา้นไร่

(๔.๓) ผลลพัธ์

       ๑. เกษตรกรมีความรู้และทกัษะสามารถผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วหอมมะลิไวใ้ชเ้องและกระจายพนัธุ์

ใหเ้กษตรกรรายอืนไดอ้ย่างพอเพียง และต่อเนือง

       ๒. เกษตรกรมีความรู้ทกัษะในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ และการผลิตขา้วทีมีคุณภาพสามารถลด

ค่าใชจ่้ายในการซือเมลด็พนัธุข์า้วช่วยลดตน้ทุนการผลิตขา้ว ผลผลิตขา้วสูงขึนจากการใชพ้นัธุที์ดี

(๕) แนวทางการดําเนินงาน

               ๑) ประชุมชีแจงแนวทางการดาํเนินงานโครงการแก่เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง

๒) คดัเลือกพืนทีและบุคคลเป้าหมายดาํเนินการ

๓) อบรมเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรเป้าหมาย

๔) ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

๕) ถ่ายทอดความรู้กระบวนการเรียนรู้ศูนยศ์ตัรูพืชชุมชน และจดัตงัศูนยศ์ตัรูพืช

๖) สนับสนุนวสัดุและปัจจยัการผลิต

๗) ปรับปรุงตรวจสอบเมล็ดพนัธุแ์ละระบบการผลิต

๘) กระจายเมลด็พนัธุข์า้ว

๙) ประเมินผลการดาํเนินงาน

(๖) วิธีการดําเนินงาน R ดาํเนินการเอง R จา้งเหมา
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(๗) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ

รวม

๒๕๕๖ - - -

๒๕๕๗ ๗๕,๔๘๙,๐๐๐ - ๗๕,๔๘๙,๐๐๐

๒๕๕๘ - - -

๒๕๕๙ - - -

๒๕๖๐ - - -

รวมทงัสิน ๗๕,๔๘๙,๐๐๐ - ๗๕,๔๘๙,๐๐๐

๗.๓ ตวัชีวดัความสาํเร็จของโครงการ

    จาํนวนเกษตรกร  ๒  กลุ่ม   ผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วพนัธุ์ดี ปีละ ๔,๓๒๐ ตนั /ปี กระจายสู่พืนที

๘๔๖,๐๐๐. ไร่

๗.๔ ผลกระทบ

      ๑) เชิงบวก : เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีเครือข่ายทีเขม้แข็ง

      ๒) เชิงลบ -ไม่มี-

(๘) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมทงัสิน ๗๕,๔๘๙,๐๐๐

งบดําเนินงาน 61,166,200

 -ค่าตอบแทน ๒,292,000

 -ค่าใชส้อย 10,465,550

 -ค่าวสัดุ 48,408,650

 -ค่าสาธารณูปโภค -

งบลงทุน 14,322,800

 -ค่าครุภณัฑ์

 -ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

12,672,800
1,650,000

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอนืๆ
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(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พืนทีดาํเนินโครงการ

R ดาํเนินการได้ทนัที หมายถึง ไดศึ้กษาความเหมาะสมและกาํหนดพืนทีดาํเนินการหรือ

ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดาํเนินการไดท้นัที

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนปฏิบติังาน

R มีและสมบูรณ์   -สาํนกังานเกษตรจงัหวดัอาํนาจเจริญ

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครืองมือ และเทคนิคการดาํเนินงาน

-บุคลากรมีประสบการณ์ R ทงัหมด £ บางส่วน

-เครืองมือดาํเนินการ R มีบางส่วนและตอ้งการจดัหาเพิมเติม

-เทคนิคในการบริหารจดัการR มีประสบการณ์สูง

(๙.๔) ผลกระทบสิงแวดลอ้ม (ไม่มี)

£ ผ่านคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแลว้

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

R ไม่ตอ้งทาํรายงานการศึกษาเพิม

(๙.๖) ผลตอบแทน

มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการบํารุงรักษา เมือโครงการแลว้เสร็จเพือให้เกิดความยงัยืนของโครงการมี

การจัดตังกลุ่มกิจกรรมให้มีกองทุนหมุนเวียน ประเมินผลการดาํเนินทุกปี ประสานส่วนท้องถินเพือ

สนับสนุนการดาํเนินการต่อไป

(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากดั           ...ไม่มี...

(๑๒)  แนวทางแก้ไข    ...ไม่มี...


