กลุ่ม เจริญราชธานีศรีโสธร
(ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ)
รายชื่อกลุ่ม
1. นายยศพันธ์ นาโสก
2. นางสาวอรนา มุ่งสวัสดิ์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ค้าเจริญ
4. นางสาวเกร็ดทราย ทรงกลด
5. นางสาวธิดา การะเกษ
6. นายพรชัย สมขาว
7. นายสิทธิพงษ์ ศรีชัย
8. นางสาวปุณยาภรณ์ พูลสวัสดิ์
9. นายอามร บุตรวงศ์
10. นางสาวชณิชา พรหมลักษณ์
11. นายชยพล ถิลา

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
หัวหน้า สกจ. ยโสธร

ประธาน

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา

ปัญหา การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
1. กลุ่มเกษตรกรไม่มีองค์ความรูใ้ นการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2. กลุ่มเกษตรกรขาดนวัตกรรม ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า
3. กลุ่มเกษตรกรขาดการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ
4. สินค้าแปรรูปยังไม่หลากหลาย

ชื่อโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เพื่อ........
(แก้ไขชื่อให้ชัด)
1. หลักการและเหตุผล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทีเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
ยุทธสสาตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน
(2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีนวัตกรรม
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ฯลฯ
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่เกีย่ วข้องกับภาคการเกษตร
ข้อ 6.16 ส่งเริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ํา จนถึงปลายน้ํา โดยพัฒนาวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
++ทําไมต้องทําโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. เป้าหมาย
1. กลุ่มเกษตรกร จํานวน 4 จังหวัดๆ ละ 10 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 800 ราย ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. กลุ่มเกษตรกร จํานวน 4 จังหวัดๆ ละ 10 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 800 ราย ได้รับการสนับสนุน
เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์
4. พื้นที่ดาํ เนินการ
1. จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ

5. วิธีดําเนินการ
1. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
๒. สํารวจความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มเกษตรกร
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้องค์ความรู้ สนับสนุน แหล่งเงินทุน วัสดุอุปกรณ์และตลาด
๔. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๕. จัดทําแผนการรับการสนับสนุนอุปกรณ์

6. แผนการดําเนินงาน
รายการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2562
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

ผู้รบั ผิดชอบ

1. คัดเลือกกลุม่ เกษตรกร
เป้าหมาย
๒. สํารวจความต้องการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของกลุ่มเกษตรกร
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการให้องค์ความรู้ สนับสนุน
แหล่งเงินทุน วัสดุอุปกรณ์และ
ตลาด

40 กลุม่ 800
ราย
40 กลุม่ 800
ราย

50,000 บาท

สภจ. , สกจ.

100,000
บาท
40,000 บาท

สภจ. , สกจ.

๔. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การ
แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
๕. จัดทําแผนการรับการสนับสนุน
อุปกรณ์
6. ประสานแหล่งเงินทุน / วัสดุ
อุปกรณ์
7. ติดตามความก้าวหน้า

40 กลุม่ 800
ราย

1,900,000
บาท

40 กลุม่ 800
ราย
3 หน่วยงาน

10,000 บาท

สภจ. , สกจ.

10,000 บาท

SME Bank, ธกส.,

วว., SME Bank,
ธกส, กรมส่งเสริม
การเกษตร,กรม
วิชาการเกษตร,
อุตสาหกรรม
,สถาบันการศึกษา

วว.
40 กลุม่ 800
ราย

220,000
บาท

สภจ. , สกจ.

7. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. จํานวนเกษตรกร 800 ราย ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรูใ้ นการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวชีว้ ัด
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ
ร้อยละ

2. กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร/วัสดุ
อุปกรณ์ และแหล่งเงินทุน

ร้อยละ 60

ร้อยละ

3. จํานวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูป

ร้อยละ 60

ร้อยละ

