
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาศักยภาพชาวนาด้วยการใช้นวัตกรรมการเกษตรส าหรับนาประณีตและนาแปลงใหญ่ในพ้ืนที่   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
กิจกรรมหลัก                  งบประมาณ 3,750,000 บาท 
 1. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวส าหรับนาประณีต วงเงิน 1,500,000 บาท 

 2. การพัฒนากระบวนการท านาแบบ 4.0 และการตรวจสุขภาวะของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพหลักท านา 
วงเงิน 2,250,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

แผนงาน : ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 

ผู้รับผิดชอบ : นายวุธิพงศ์  ภักดีกุล ต าแหน่ง : อาจารย์ 

สถานที่ติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร   

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-5021, 08-1708-1908 

(1)  หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา :         

 ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมถึงรับทราบแนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ปีงบประมาณ 2559 ตามที่เสนอดังนี้ 1.ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2558– 2577) โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
เบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558– 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์
ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เป็นส าคัญ  
1.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สศช. ได้น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี 
2558 ของ สศช. มาประมวลและยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับ



ที่ 12 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 
11/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุก
ช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่
จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็น
ฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัย
ทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองใน
สังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับ
รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรมอาทิ 
การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการ
สุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิม
ศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู  ่การลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้าง
ทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต
และบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจ
ดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและ
อาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรม
ระบบรางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค 
เป็นต้น ทั้งนี้โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ 
การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การ
ลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัว
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่
ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซ



เรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นรวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบั ติธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของ
สังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล 
เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (5) สร้างความเชื่อมั่น
และพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร์ (7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล (8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนา
ระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง  
6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ  ธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น
ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้
ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง 
ๆ  ให้ ป ระส บ ผ ล ส า เร็ จ แ ล ะบ รรลุ เป้ าห ม ายที่ ว า ง ไว้ ต าม ก รอบ ใน อน าค ต ป ระ เท ศ ไท ย ปี  2 5 7 7  
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การ
เชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงด้าน
พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 8) ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 



วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่ง
ให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของ
ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่
ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 10) 
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือน
บ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ 
โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาคอาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เป็นต้น  การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค  
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในเอเชีย 

 
(1.2) สรุปสาระส าคัญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สามารถปฏิวัติการปลูก
ข้าวแบบประณีตหรือ SRI ในรูปแบบของเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยและมีราคาที่ต่ ากว่า
เครื่องจักรด านา จากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากการเริ่มต้นเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ได้พัฒนารูปแบบของ
ระบบเครื่องจักรครบวงจรตั้งแต่การเพาะกล้าไปจนถึงการหย่อนกล้า โดยล่าสุดได้มีโครงการท านาช่วยพ้ืนที่น้ า
ท่วมของทางมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย ที่จังหวัดพิษณุโลกและก าแพงเพชร พ้ืนที่กว่า 
3,000 ไร่ ได้พิสูจน์ความส าเร็จของเครื่องจักรที่ระดับความสมบูรณ์แบบที่ ร้อยละ 70 ผลโดยรวมช่วยลดต้นทุน
การผลิตได้ ร้อยละ 40 - 60 เทียบกับนาหว่าน เพ่ิมปริมาณผลผลิตได้ ร้อยละ 20 - 40 ลดปริมาณการใช้สารเคมี
ในนา และช่วยลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคข้าว (ปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา, 2560)  

     เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมปริมาณผลผลิต ทั้งเพ่ิมมูลค่าในพ้ืนที่ท านาควบคู่กันด้วยการปลูกพืชสมุนไพร 
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการเกษตร การรู้จักใช้สารชีวพันธุ์ ในพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือการ
สร้างผลิตผลที่ปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลสุขภาพ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ใฝ่
เรียนรู้ พัฒนา เพ่ือความผาสุก ความยั่งยืนในระดับครัวเรือน ขยายสู่ชุมชน และส่วนร่วมต่อไป 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มองเห็นถึงปัญหาของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งต้องการที่จะได้รับการดูแลในด้านขององค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมการเกษตรต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการลดต้นทุนการผลิต 
การน าวัสดุที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรมาสร้างรายได้   การสร้างแหล่งอาหารที่สามารถท าเองได้ และเรื่องของ



การควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งหากว่าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอาจท าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต สามารถใช้นวัตกรรมการเกษตร ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมก าไรให้กับครัวเรือน ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการ
เพ่ือน าองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตรจากงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกร รวมทั้งสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเกษตรที่มีอาชีพอยู่แล้วแต่มีความสนใจอยากประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ือเป็น
รายได้เสริมแก่ตนเอง  

 

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
 (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

1. เพ่ือพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรของชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้เกิดความ
ยั่งยืนด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมการเกษตร 

2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชน 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนจากการใช้นวัตกรรม 
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้จากการใช้นวัตกรรมทาวการเกษตรสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน  

 (2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

 (2.3) ประเภทของโครงการ 
   พัฒนา   ด าเนินการปกติ  

 (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.......2.......ปี   เริ่มต้นปี....2563.....สิ้นสุดป.ี...2565..... 

 (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : เกษตรกรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จ านวน  ๓ จังหวัด 
ได้แก่  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร 

 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร   จ านวน 18 ชุมชน ประกอบด้วยสกลนคร 8 ชุมชน คือ 5 กลุ่มป่ารักษ์น้ า 1 
กลุ่มดาวล้อมเดือน 2 กลุ่มล าน้ าก่ า นครพนม 6 ชุมชน คือ 4 กลุ่มล าน้ าก่ า 1 กลุ่มผู้ปลูกข้าว 1 กลุ่มผู้แปรรูปปลา 
และมุกดาหาร 4 ชุมชน คือ 2 กลุ่มห้วยบางทราย 1 กลุ่มชุมชนดอนตาล 1 กลุ่มชุมชนหนองสูง 

  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  กองทัพบก กรมป่าไม้  และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 
 
 
 
 
 



(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
1. จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรเชิงนิเวศน์และการพัฒนาอาชีพเสริมด้วยการใช้
นวัตกรรมทางการเกษตร 

ราย 500 600 1000 

2. จ านวนผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการใช้
นวัตกรรมทางการเกษตร 

ร้อยละ 10 15 20 

3. จ านวนต้นทุนการผลิตต่อไร่ของเกษตรกรลดลงผลจากการ
ใช้นวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าแบบนาประณีต 

ร้อยละ 5 10 15 

4. จ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ถูกเผยแพร่สู่สาร
ธารณะ 

เรื่อง 5 6 7 

 
 (4.2) ผลผลิต  

1) พัฒนาศักยภาพชาวนาด้วยนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวส าหรับนาประณีต 
2) สร้างทางเลือกในการน านวัตกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพไปใช้ในชุมชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
3) ช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่เกษตรกร 
4) เพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าภาคการเกษตรที่ปลอดภัย 

 
 (4.3) ผลลัพธ์  

1) เกษตรสามารถลดต้นทุนส าหรับการผลิตสินค้าภาคการเกษตรที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคจากนวัตกรรมทาง
การเกษตร 

2) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรด้วยกระบวนการผลิตและแปรรูปที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

3) เพ่ิมจ านวนพ้ืนที่และเกษตรกร ผู้น านวัตกรรมไปต่อยอด 
4) สามารถพัฒนาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย สู่ชุมชน      
5) สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตนวัตกรรมกับเกษตรผู้ใช้นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง 

 (4.4) ผลกระทบ :  
เชิงบวก :  
1) ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการเกษตร 
2) เป็นการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้การปรับใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตส าหรับ

ชาวนา 
3) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เชิงลบ : ...…ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

 



(5) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย 

ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 63 
     1. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเครื่องหย่อน
กล้าข้าวส าหรับนาประณีต 
     2. การพัฒนากระบวนการท านาด้วยนวัตกรรมเครื่องหย่อน
กล้าข้าว และการตรวจสุขภาวะของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพหลัก
ท านา 

 
 
 
 
 

 
    
กิจกรรมที่ 1 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวส าหรับนาประณีต 
            งบประมาณ 1,500,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากระบวนการท านาด้วยนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าว และการตรวจสุขภาวะ

ของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพหลักท านา 
            งบประมาณ 2,250,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 

(6) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(7) วงเงินของโครงการปี 2563 จ านวน 3,750,000 บาท 

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ ปี 63 (บาท) 
1. งบบุคลากร : - 
2. งบด าเนินงาน : 3,750,000 
    2.1 ค่าตอบแทน 43,200 
    2.2 ค่าใช้สอย 3,648,320 
    2.3 ค่าวัสดุ 58,480 
3. งบลงทุน :  
4. งบเงินอุดหนุน :  
5. งบรายจ่ายอื่น :  

รวมทั้งสิ้น  3,750,000 (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 3,750,000 
 

(8) ความพร้อมของโครงการ  
 (8.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 



 (8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .............................. 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ............................ 
 ไม่มี 

 (8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
  บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
  เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

     มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
     ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 

     มีประสบการณ์ปานกลาง 
     ไม่มีประสบการณ์ 

 (8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา  

 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
 วิธีการ .....แต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริการวิชาการของวิทยาเขตให้ลงพื้นที่

ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน และจัดการประชุมเพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ..... 
 เครื่องมือ ............แบบประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน......... 
      ระยะเวลา ...........ทุก ๓ เดือน......................................................... 

(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
1) ศักยภาพของชุมชนที่แตกต่างกัน 
2 ) ระเบียบ ข้อก าหนด หรือนโยบายภาครัฐ 
 

************************************* 
   


