ชื่อโครงการ แปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่าข้าวอินทรียด์ ้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.256 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น เสริ ม สร้ า งฐานการผลิ ต ภาคเกษตรและเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น โดยการฟื้ น ฟู รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภั ย ในรูป แบบฟาร์ม เกษตรอั จ ฉริยะยุท ธศาสตร์ต ามแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด 4 ปี (2561-2564)
กําหนดให้ภาคเหนือล่าง 2 (กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) มีจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
ปลอดภัย และการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิตคน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง 2 จํานวน 100 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 2,000 ไร่ ที่ปลูกข้าว
อินทรีย์แต่ยังขาดการความรู้ ในด้านการแปรรูป การผลิต และการตลาด
ดั งนั้ น จึ งจั ด ทํ าโครงการแปรรูป ข้ าวเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ าข้ าวอิ น ทรี ย์ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ าสิ น ค้ าให้ เกษตรกร
เป้าหมายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้ามีคุณภาพ และเกษตรกร
บริเวณใกล้เคียงสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ของกลุ่มได้ เป็นกลุ่มต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจ
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ด้วยการแปรรูป
เป้าหมาย
1.เกษตรผู้ปลูกข้าวอินทร์จัดตั้งกลุ่มจํานวน 100 ราย 2,000 ไร่ จํานวน1200 แปรรูปข้าวอินทรีย์
2.จัดซื้อเครื่องจักรในการแปรรูปข้าวอินทรีย์ จํานวน 4 เครื่อง
3. เกษตรกรจํานวน 100 ราย สามารถวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาดได้
พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง 2 อุทัยธานี,นครสวรรค์,พิจิตร, กําแพงเพชร จังหวัดละ 25 ราย
วิธีการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.

จัดประชุมกลุ่มเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม กําหนดระเบียบข้อบังคับกลุ่ม
จัดซื้อเครื่องสีข้าว,เครื่องอบข้าว,เครื่องยิงสี เครื่องบรรจุ
จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักร จํานวน 20 ราย
อบรมการแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมา
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ณ
ต พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ค ย. ค. ค. พ. ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.
100 ราย 50,000
สกจ./จ.
1. จัดประชุม
บาท
สารขันธ์
กลุ่มเพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมกา
รกลุ่ม กําหนด
ระเบียบ
ข้อบังคับกลุ่ม
5,000,0
00 บาท

สกจ./จ.
สารขันธ์

30,000
บาท

สกจ./จ.
สารขันธ์

100 ราย 50,000
4. อบรม
บาท
แผนการผลิต
การแปรรูป
การตลาด

สกจ./จ.
สารขันธ์

2. จัดซื้อ
- เครื่องสี
ข้าว
- เครื่องอบ
ข้า
- เครื่องยิง
สี
- เครื่อง
บรรจุ

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

3. จัดอบรมให้ 20 ราย
ความรู้ในการ
ใช้เครื่องจักร

รวม

5,130,0
00 บาท

ระยะเวลาดําเนินงาน
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน เดือนกันยายน 2562

งบประมาณโครงการ
5,130,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ
- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานหลัก
- จังหวัดสารขันธ์ หน่วยงานสนับสนุน
ตัวชี้วดั โครงการ
- เกษตรกรจํานวน 100 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าวอินทรีย์ จํานวน 12,000 ตัน เฉลี่ยตัน
ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,600,000
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแปรรูปข้าวอินทรีย์ จํานวน 100 ราย
- มีเครื่องจักรในการแปรรูปข้าวอินทรีย์ จํานวน 4 เครื่อง
- เกษตรร้อยละ 80 ได้ผ่านการอบรม การวางแผนการผลิต แปรรูป และจําหน่าย
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เกษตรกรได้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการผลิต
- สกัดน้ํามันจากรําข้าว
- ได้โจ๊กจากจมูกข้าว
- เป็นชมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนใกล้เคียง
- เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรในพืน้ ที่ใกล้เคียงสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้
-

-

