ชื่อโครงการ เสริมสร้างการปลูกข้าวปลอดภัยตามแนวทางประชารัฐ
หลักการและเหตุผล
ข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาฯ ชาติฉบับที่ 12 ด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และด้านที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้น
หลักการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาการผลิต (ทําน้อยได้มาก) อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามแนวทางประชารัฐ
ปัจจุบันเกษตรกรกว่า ร้อยละ 90 ใช้สารเคมีในปริมาณมาก ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพ
ของข้าวไม่ตรงตามความต้องการของตลาด และความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นสินค้าเกษตรปลอดภัย
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งมีเกษตรกรประกอบอาชีพทํานา จํานวน 20,000 ครัวเรือน บนพื้นที่
ปลู ก ข้ า วรวมประมาณ 500,000 ไร่ ได้ ผ ลผลิ ต รวม 2.5 แสนตั น ต่ อ ปี คิ ด เป็ น มู ล ค่ า กว่ า 2.5 พั น ล้ า นบาท
สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก ในฐานะเป็นองค์กรของเกษตรกรได้รับการสะท้อนปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้น
ของเกษตรกรและปัญหาการขาดเสถียรภาพด้านราคาข้าวในปัจจุบัน จึงเห็นว่าปัญหาด้านต้นทุนการผลิตเป็นปัญหา
สําคัญและสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าว
ปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัด โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต
สร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับเกษตรกร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP)
เป้าหมาย
1. เกษตรกรจังหวัดนครนายก จํานวน 4 อําเภอ ๆ ละ 25 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย บนพื้นที่รายละ
10 ไร่ รวมพื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 1,000 ไร่ เพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการผลิ ต ข้ า วปลอดภั ย และรวมตั ว สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
เริ่มจาก GAP
2. อบรมเกษตรกร จํานวน 100 ราย ในองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP)
3. นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิต
พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
4 ตําบล นําร่อง อําเภอละ 1 ตําบล ในจังหวัดนครนายก
1. ตําบลดงละคร อําเภอเมือง
2. ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี
3. ตําบลพิกุลออก อําเภอบ้านนา
4. ตําบลพระอาจารย์ อําเภอองครักษ์

วิธีการดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
1. สํารวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้ประสงค์จะพัฒนาการผลิตข้าว โดยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระดับ
ตําบล (นําร่อง) / พร้อมคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม
2. ประสานหน่วยงาน (กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร) เพื่อขอรับการ
สนับสนุนวิทยากร องค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวปลอดภัยคุณภาพสูงและเมล็ดพันธุ์ข้าว (เงื่อนไข : เกษตรกรต้องออก
เงินสมทบค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 10 บาท/กิโลกรัม
3. ประสานงานกับบริษัท คูโบต้า เพื่อนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการปลูกข้าวมาใช้ใ น
โครงการ
4. จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอ...(ผู้มีอาํ นาจอนุมัติ)
ขั้นดําเนินการ
1. จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร / ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
2. สํ า รวจพื้ น ที่ เ หมาะสมกั บ การปลู ก ข้ า วร่ ว มกั บ กรมวิ ช าการเกษตร กรมการข้ า ว และกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร
3. ประสานเครื่องจักรกล เพื่อดําเนินการปรับและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการทํานา
4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวปลอดภัยและขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP รายบุคคล
และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาร่วมใช้กับการพัฒนาการผลิตข้าว
5. ลงแปลงปลูกข้าวตามขั้นตอน กระบวนการ
ขั้นติดตามความก้าวหน้า
1. ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมที่ล่าช้า เช่น การลงแปลงปลูกข้าวล่าช้า เนื่องจากปัจจัยด้านน้ํา เป็นต้น
2. ติดตามกิจกรรมที่มีปญ
ั หา อุปสรรค ไม่เป็นไปตามแผน
3. จัดทํารายงาน

แผนปฏิบตั ิงาน
รายการ

เป้าหมาย
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ขั้นเตรียมการ
1. สํารวจกลุ่มเป้าหมาย

4 อําเภอ

คณะผู้ปฏิบัติงาน

2. ประสานหน่วยงาน

3 หน่วยงาน

สภจ./สกจ.

1 บริษัท

สภจ./สกจ.

3. ประสานบริษัทเอกชน
4. จัดทํารายละเอียด

สภจ./สกจ.

ขั้นดําเนินการ
1. จัดประชุมชี้แจงกลุ่ม
2. ลงพื้นที่สํารวจร่วมกับหน่วยงาน

100 ราย
อําเภอละ 25 ราย

20,000

100 แปลง

สภจ./สกจ.
สภจ./สกจ./
หน่วยงาน
สภจ./สกจ.

3. ประสานเครื่องจักร

1 บริษัท

4. จัดอบรม

100 ราย

5. ลงแปลง

100 แปลง

สภจ./ภาคี

6. ขอใบรับรอง GAP

100 ราย

สภจ./ภาคี

ขั้นติดตามความก้าวหน้า
1. ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมที่
ล่าช้า และกิจกรรมที่มีปญ
ั หา
อุปสรรค
2. จัดทํารายงาน

20,000

สภจ./ภาคี

สภจ./สกจ.
สภจ./สกจ.

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สภาเกษตรกรจังหวัด / สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สนับสนุน
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท คูโบต้า
ตัวชี้วดั โครงการ
Output
1. จํานวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรม (100 ราย)
2. จํานวนกลุม่ เกษตรกร / องค์กรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัด
Outcome
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน GAP และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่ม
เฉลี่ยรายละ 100,000 บาท (10,000 บาท/ไร่)
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เฉลี่ยรายละ 20,000 บาท (ไร่ละ 2,000 บาท)
3. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP (80 ราย)

