
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ล ำดับควำมส ำคัญ......      

ชื่อโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและพัฒนำข้ำวหอมมะลิตำมมำตรฐำนอินทรีย์ 
กิจกรรมหลัก          วงเงิน 12,383,100 บำท 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและพัฒนำข้ำวหอมมะลิตำมมำตรฐำนอินทรีย์ วงเงิน 7,636,000บำท  
2. กำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิตข้ำวตำมระบบมำตรฐำนอินทรีย์ วงเงิน 2,367,100 บำท 

3. กำรตรวจรับรองมำตรฐำนข้ำวตำมระบบมำตรฐำนอินทรีย์ เกษตรกร 1,000 วงเงิน 2,380,000 บำท 
ยุทธศาสตร์ชาติที ่2 : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนา : กำรส่งเสริมพัฒนำกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรเกษตร และครัวอำหำรปลอดภัย 
แผนงาน : ส่งเสริมพัฒนำกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรเกษตร 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดสกลนคร 
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4273-2208 
 
(1) หลักการและเหตุผล  
 (1.1)  ที่ มา : ตำมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกลุ่มจั งหวัด พ .ศ. 2561 - พ .ศ. 2565 ของกลุ่มจั งหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด “ครัวอำหำรปลอดภัย ศูนย์กลำงกำรค้ำ          
โลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งควำมสุขทุกช่วงวัย” เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร ของกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรเกษตรและครัวอำหำรปลอดภัย 
จึงเป็นที่มำของกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรนี้ขึ้นมำ  
 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดำหำร  ซึ่งประชำกรส่วนใหญ่มีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีรำยได้จำกกำรผลิตสินค้ำข้ำวเป็น
รำยได้ส ำคัญอันดับต้น ๆ ของรำยได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เฉลี่ยทั้ง 3 จังหวัดมีพ้ืนที่เพำะปลูกข้ำวรวมต่อปีประมำณ 
3,876,957  ไร่ ผลผลิตข้ำวเปลือกต่อปีประมำณ 1,107,719 ตัน หำกเทียบอัตรำส่วนต่อกลุ่มจังหวัดอ่ืนยังอยู่ในเกณฑ์ที่
ต่ ำมำก  ในขณะเดียวกันผลผลิตต่อไร่อยู่ระหว่ำง 300 -390  กิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้ำวทั้ง 3 จังหวัดมี
ผลผลิตข้ำวไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน  
 (1.2.) สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา:  
 1. สภำพปัญหำในเรื่องของคุณภำพของดิน เนื่องจำกกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดย
ส่วนใหญ่จะมักพบปัญหำในเรื่องคุณภำพดินที่ต่ ำ และมีลักษณะที่เหมำะสมกับกำรท ำนำเพียง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดเท่ำนั้น โดยปัญหำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้   
 1.1 พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินเค็ม  ส่งผลกระทบต่อกำรท ำกำรเกษตร  ผลผลิตลดลง และผลผลิตไม่ได้
คุณภำพ  ทั้งนี้เนื่องมำจำกปริมำณเกลือที่ละลำยในน้ ำมำกเกินไป  จนเป็นอันตรำยต่อพืช  กล่ำวคือ พืชมักแสดงอำกำร
ขำดน้ ำ  และใบไหม้แห้ง  นอกจำกนี้พืชยังได้รับจำกสำรพิษที่เป็นอันตรำยจำกส่วนประกอบของเกลือที่ละลำยออกมำ  
โดยเฉพำะโซเดียมและคลอไรด์ 
 1.2 พ้ืนที่ดินเหนียว ดินจะมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำหรือค่อนข้ำงต่ ำ ค่ำ pH 4.5-5.5  ปัจจุบันบริเวณ
ดั งกล่ ำวใช้ท ำนำหรือปลูก พืชฤดูแล้ งได้ เท่ ำนั้ น  เนื่ องจำกปฏิ กิ ริยำของดิน เป็ นกรดฤดูฝนน้ ำแช่ ขั งนำน  
3–5 เดือน 
 1.3 ดินร่วนปนดินทรำย  เนื่องจำกเนื้อดินเป็นดินทรำยหยำบ พืชมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรขำดแคลนน้ ำ 
ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ ำ  ประกอบกับมีควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำต่ ำ  



 1.4 ดินร่วนปนดินเหนียว  ลักษณะเนื้อดิน ดินตื้นเป็นทรำยมีชั้นลูกรังศิลำแลงยำกแก่กำร  
ไถพรวน  และขุดเจำะ น้ ำซึมผ่ำนชั้นดินได้ช้ำมำกควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ ำ   
 2. ปัญหำในเรื่องของคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ข้ำว  พบว่ำเกษตรกรยังไม่มีควำมรู้ในเรื่องกำรคัดแยกพันธุ์ข้ำว
พันธุ์ดีโดยยังคงมีกำรคัดแยกโดยวิธีดั้งเดิมท ำให้พันธุ์ข้ำวที่ปลูกในแต่ละปีไม่มีคุณภำพ  ซึ่งส่งผลท ำให้ผลผลิตต่อไร่ที่ได้
ไม่คุ้มค่ำกับต้นทุนกำรปลูกข้ำวที่สูงขึ้น อีกท้ังผลผลิตไม่ได้คุณภำพ 

 ความต้องการ  :  เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวให้กับเกษตรกรและแก้ไขปัญหำของสภำพดิน
ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ ำ ดังนั้น ส่วนรำชกำรจึงควรมีกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงคุณภำพดินให้มีควำม
เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำวมำกขึ้น โดยน ำร่องในเขตพ้ืนที่ชลประทำนที่มีระบบจัดกำรน้ ำเป็นหลัก หรือในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภำพที่เหมำะสมในกำรเพำะปลูก เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน  ตลอดจนกำรสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่อง
ของคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ ข้ำวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร  ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมผลผลิตกำรปลูกข้ำวต่อไร่ให้มำกขึ้น ให้
คุ้มค่ำกับกำรลงทุน และสำมำรถเก็บไว้บริโภคหรือจ ำหน่ำยเพื่อเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 

 ส ำหรับจังหวัดสกลนคร  ได้มีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโดยก ำหนดให้
สอดคล้องกับประกำศของจังหวัดสกลนคร เรื่องกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำข้ำวอย่ำงยั่งยืนจังหวัดสกลนคร โดยเน้น
กระบวนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวคุณภำพดีและได้มำตรฐำนอินทรีย์ตั้งแต่โครงกำรกำรผลิต กำรแปรรูป   กำร
สนับสนุนสถำบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกำรตลำด โดยมีกำรด ำเนินกำรภำยใต้ประกำศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรม Zoning ทั้งในลักษณะของกำรปลูกเพ่ือกำรบริโภค และผลิตเพ่ือ
จ ำหน่ำย โดยมีกำรก ำหนดพื้นที่เกษตรกรรมที่ชัดเจน เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนทุกภำคส่วน 

 ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมำก 
   - เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้เกษตรกรในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ทั้ง
ในด้ำนกำรบริโภคที่มีควำมต้องกำรข้ำวคุณภำพดีและได้มำตรฐำน (ข้ำวปลอดภัย) มำกขึ้น ทั้งนี้หำกเกษตรกรสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ ก็จะเป็นกำรสร้ำงควำมได้เปรียบมำกกว่ำกลุ่มประเทศในประเทศอำเซียน
ได้อีกทำงหนึ่ง   
 

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

 (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวแก่เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2  
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกร 

 3) เพ่ือพัฒนำกำรผลิตข้ำวหอมมะลิให้ได้มำตรฐำนอินทรีย์ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและลดต้นทุนกำรผลิต  
ให้กับเกษตรกร 
 (2.2)   สถานภาพของโครงการ 
   โครงกำรเดิม                  โครงกำรใหม่               โครงกำรต่อเนื่อง 

(2.3)  ประเภทของโครงการ 
    พัฒนำ                     ด ำเนินกำรปกติ 
(2.4)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

 (2.5)  สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 



(3)  กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวคุณภำพดี  สมำชิกกลุ่มศูนย์ข้ำวชุมชน และเกษตรกรสมำชิกกลุ่มผู้ผลิต
ข้ำวกล้องและข้ำวฮำงงอก ที่มีพ้ืนที่นำที่เหมำะสม สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรและสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของโครงกำร
ได้  จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมมำตรฐำนอินทรีย์ จ ำนวน 2,000 รำย พ้ืนที่  10,000ไร่  
 (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑)เกษตรกรผู้ร่วมโครงกำร  ๒)สหกรณ์กำรเกษตร  ๓)กลุ่มศูนย์ข้ำวชุมชน 
 
 

(4)  เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ  
 4.1) เป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปี 2563 
(ผล)* 

ปี 2564 
แผน 

ปี 2565 
แผน 

๑) เกษตรกรผู้ร่วมโครงกำรมีปริมำณผลผลติ
ข้ำวเพิ่มขึ้นจำกเดมิ 

ร้อยละ 5 
 

5 
 

5 
 

 

 (4.2) ผลลัพธ์ :  
 1. เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 1,000 รำย ผลิตข้ำวที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  

 2. พ้ืนที่กำรปลูกข้ำวอินทรีย์เพิ่มขึ้น จ ำนวน 5,000 ไร่  
 3. มีปริมำณผลผลิตข้ำวอินทรีย์เพิ่มขึ้น 1,000 ตัน 

 (4.3) ผลกระทบ :  
 เชิงบวก : เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน เป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตให้กับเกษตรกร 
 เชิงลบ :   - ไม่มี - 
 
 

(5) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-ธ.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64 
กิจกรรมที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตและพัฒนำข้ำวหอมมะลิตำม
มำตรฐำนอินทรีย์ 

    

กิจกรรมที่ 2 กำรฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิตข้ำวตำม
ระบบมำตรฐำนอินทรีย์ 

    

กิจกรรมที่ 3 กำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนข้ำวตำมระบบมำตรฐำน
อินทรีย์ 

    

 
 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ รวม 
7,636,000 บาท จ านวน 20 กลุ่มๆละ 50 ราย รวมเกษตรกร 1,000 ราย พ้ืนที่ 5,000 ไร่ 
 1) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน(4,820,000 บาท) 
  เพ่ือท ำให้ดินมีโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรปลูกพืช เพ่ิมธำตุอำหำรหลักและธำตุอำหำรรองแก่พืช  เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ผลผลิตมีคุณภำพ และเพ่ือเพ่ิมธำตุอำหำรแก่พืชปรับสภำพ



ควำมเป็นกรด-ด่ำงของดินให้มีควำมเหมำะสมในกำรเจริญเติบโตของพืช สำมำรถปลดปล่อยธำตุอำหำรแก่พืชได้ดียิ่งขึ้น 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้ปุ๋ย 
 - ปุ๋ยคอก กลุ่มละ 40,000 ก.ก. รวม 800,000  ก.ก.   เงิน 3,200,000 บำท 
 - กำกน้ ำตำล กลุ่มละ 1,200 ก.ก. รวม 24,000 ก.ก.   เงิน   360,000 บำท 
 - ร ำอ่อน กลุ่มละ 1,000 ก.ก. รวม 20,000 ก.ก.   เงิน   400,000 บำท 
 - ร็อคฟอสเฟส กลุ่มละ 10,000 ก.ก. รวม 200,000 ก.ก.  เงิน   800,000 บำท 
 - ผ้ำใบพลำสติกสำน ขนำด 4x5 ม. กลุ่มละ 6 ผืน รวม 120 ผืน  เงิน     60,000 บำท 
 
 2) ส่งเสริมการผลิตและขยายชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี (1,276,000 บาท)   
 ในกำรป้องกันก ำจัดโรคไหม้ข้ำว โดยผสมน้ ำแช่เมล็ดพันธุ์ข้ำวเพ่ือช่วยให้ระบบรำกแข็งแรงก่อนหว่ำน, ฉีดพ่น
ระยะกล้ำเพ่ือป้องกันก ำจัดโรคไหม้ของกล้ำ,  ฉีดพ่นระยะข้ำวเจริญเติบโตและแตกกอเพ่ือให้ล ำต้นและใบมีควำมแข็งแรง 
ป้องกันก ำจัดโรคไหม้ใบข้ำว และฉีดพ่นระยะข้ำวออกรวงเพื่อป้องกันและก ำจัดโรคไหม้คอรวงข้ำว  
 - หัวเชื้อรำไตรโคเดอร์มำขนำด 20 กรัม 3,600 ขวดๆ ละ 150 บำท  เงิน 540,000 บำท 
 - หัวเชื้อรำเมตตำไรเซี่ยมขนำด 20 กรัม จ ำนวน 3,600 ขวดๆ ละ 150 บำท เงิน 540,000 บำท 
 - ถุงพลำสติกขนำด 8x12 นิ้ว จ ำนวน 1,200 กก.ๆ 100 บำท   เงิน 120,000 บำท 
 - แอลกอฮอล์ 70% บรรจุ450 มล. จ ำนวน 800 ขวดๆ ละ 70 บำท  เงิน 56,000 บำท 
 - ยำงรัดวงเล็ก จ ำนวน 200 กก.ๆ ละ 100 บำท    เงิน 20,000 บำท 
 3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 105(1,540,000 บาท) 
 -เมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ 20 กลุ่มๆ ละ 2,500 กก.ๆ ล ะ30 บำท   เงิน 1,500,000 บำท   
 -ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ 10 คนๆ ละ 240 บำท จ ำนวน10 วัน    เงิน     24,000 บำท 
 -ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  จ ำนวน 10 วัน      เงิน    16,000 บำท 
 กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตามระบบมาตรฐานอินทรีย์งบประมาณรวม 
2,367,100 บาท จ านวน 20 กลุ่มๆละ 50 ราย รวมเกษตรกร 1,000 ราย พื้นที่ 5,000 ไร่ 
 1) ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวมาตรฐานอินทรีย์ (1,518,000 บาท) 
 ด ำเนินกำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่องกำรผลิตข้ำวที่ถูกต้องเหมำะสมตำมระบบมำตรฐำนอินทรีย์,  
กำรใช้ เมล็ดข้ำวพันธุ์ดี ในกำรเพำะปลูก, กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน , กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำว ,  
กำรใช้สำรชีวภัณฑ์ในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูข้ำว 
 -ค่ำอำหำรว่ำง 10 รุ่นๆ ละ 100 รำยๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บำท   เงิน 150,000 บำท  
 -ค่ำอำหำรกลำงวัน 10 รุ่นๆ ละ 100 รำยๆ ละ 3 วันๆ ละ 200 บำท    เงิน 600,000 บำท  
 -ค่ำพำหนะเกษตรกร 10 รุ่นๆ ละ 100 รำยๆ ละ 200 บำท จ ำนวน 3 วัน   เงิน 600,000 บำท 
 -ค่ำตอบแทนวิทยำกร 10 รุ่นๆ ละ 8  ชั่วโมงๆ ละ 600 บำท    เงิน   48,000 บำท 
 -ค่ำจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1,000 ชุด ๆ ละ 60 บำท   เงิน   60,000 บำท 
 -ค่ำวัสดุส ำนักงำน         เงิน   60,000 บำท 
 2) ติดตามและให้ค าแนะน าวิชาการ (182,000 บาท) 
 -ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ 20 คนๆ 10 วันๆ ละ 240 บำท  เงิน   48,000 บำท 
 -ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 20 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 500 บำท     เงิน 100,000 บำท 
 -ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัด10 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บำท  เงิน   24,000 บำท 
 -ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  จ ำนวน 10 วันๆ ละ 1,000 บำท     เงิน   10,000 บำท 
 3) การศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (667,100 บาท) 



 ด ำเนินกำรน ำตัวแทนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 100 รำย ศึกษำดูงำนกำรผลิตและกำร
แปรรูปข้ำวปลอดภัยและข้ำวอินทรีย์ จ ำนวน 4 วัน 
 - ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำรปรับอำกำศ2 คันๆ ละ 5 วันๆ ละ 20,000 บำท เงิน 200,000 บำท 
 -ค่ำเช่ำที่พัก50 ห้องๆ ละ 2 รำยๆ ละ 3 วันๆ ละ 700 บำท    เงิน 210,000 บำท 
 - ค่ำอำหำรเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ 100 คนๆ 12 มื้อๆ ละ 200 บำท  เงิน 240,000 บำท 
 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรจ ำนวน 24 ชั่วโมงๆ ละ 600 บำท    เงิน   14,400 บำท 
 - ค่ำจ้ำงเหมำป้ำยประชำสัมพันธ์พร้อมข้อควำมขนำด 3x6 ม. จ ำนวน 1 ป้ำย เงิน     2,700 บำท 

 
กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวตามระบบมาตรฐานอินทรีย์ เกษตรกร 1,000 ราย

งบประมาณ 2,380,000 บาท 
- ค่ำตรวจรับรองมำตรฐำนข้ำวมำตรฐำนสำกล 600 รำย   เงิน 1,380,000 บำท 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมเพ่ือจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน   เงิน    600,000 บำท  
  กำรตรวจรับรองมำตรฐำนข้ำวอินทรีย์ 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจรับรองมำตรฐำนข้ำวอินทรีย์ SDGsPGS  เงิน    400,000 บำท 

 
(6)  วิธีการด าเนินงาน                    ด ำเนินกำรเอง                          จ้ำงเหมำ 
(7)  วงเงินของโครงการ  
                                                                                                      หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2563 
2564 
2565 

12,383,100 
12,383,100 
12,383,100 

 12,383,100 
12,383,100 
12,383,100 

รวมทั้งสิ้น 37,149,300 - 37,149,300 

 
(8) วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย (รำยละเอียดวงเงินของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) สำมำรถ
ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
     รวมทั้งสิ้น 12,383,100 - 
งบด าเนินงาน 
- ค่ำตอบแทน  

 
62,400 

 
- 

- ค่ำใช้สอย 4,664,700 - 
- ค่ำวัสด ุ 7,656,000  - 
- ค่ำสำธำรณูปโภค - - 

งบลงทุน - - 
- ค่ำครุภัณฑ์ - - 
- ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง - - 

งบเงินอุดหนุน - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - 
 



 
 
 (9)  ความพร้อมของโครงการ 
 (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
    ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต

ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
  อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ใน

ระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
  อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) 
  ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ......................... 
 ไม่มี 

 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
    บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด   บำงส่วน    ไม่มีประสบกำรณ ์
    เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 
       มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม 
        ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 
    เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง 
       มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
       ไม่มีประสบกำรณ์                    
 (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

 (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
   ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ  
(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
 1. ด ำเนินกำรในลักษณะกลุ่ม มีเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรติดตำมให้ค ำแนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 2. มีข้ำวหอมมะลิคุณภำพดีและได้มำตรฐำนสำมำรถกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดี ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดนครพนม 
 (11)  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :- 
  

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

 


