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ลําดับ ตําแหนง

1. ผูชวยศาสตาจารยกนก  โตสุรัตน อธิการบดี

2. รองศาสตราจารยพงษชาญ ณ ลําปาง รองอธิการบดีฝายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ

3. นางสวิตตา  พานเงิน รักษาการ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

1. รายนามผูชี้แจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

           ชื่อ - สกุล
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2.1 วิสัยทัศน

2.2 เปาประสงค

เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

2.3 ตัวชี้วัด

1. มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 2 

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

2. ยุทธศาสตรในการพัฒนาภาค

    : วิสัยทัศน/เปาประสงค/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”



 3

3.1 วัตถุประสงค

   1. เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐานสินคาเกษตร GAP 

(Good Agricultural Practice)

   2. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิใหมีความหลากหลายและตรงตามความตองการ

ของตลาด

   3. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิที่เปนเอกลักษณและสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูซื้อ

   4. เพื่อสงเสริมและเชื่อมประสานชองทางการตลาดของผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ

3.2 ขอบเขตการดําเนินงาน

(1) กลุมเปาหมาย/ผูไดรับประโยชน :

1) เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิ 5 อําเภอ 5 จังหวัดๆละ 250 คน =1,250 คน

(2) พื้นที่ดําเนินการ : 

ทุงกุลารองไห 5 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ

3.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชงบประมาณ

1. ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหไดมาตรฐานสินคาเกษตร GAP (Good Agricultural Practice)

2. ผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหไดรับการแปรรูปใหมีความหลายหลากและเปนที่

   ตองการของตลาด

3. ผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหมีตราสินคาและบรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณและได

   มาตรฐาน

4. เกิดชองทางการตลาดและเครือขายเครือขายการเชื่อมโยงระหวางผูคาขาวและผลิตภัณฑ

   จากขาวหอมมะลิกับเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิ

5. มีเกษตรกรสมัยใหม (smart farmer) เพิ่มขึ้นแบบครบวงจรของการผลิตขาว แปรรูปขาว

   และการตลาด นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มกลุมวิสาหกิจชุมชนและเครือขายทางดานการเกษตร

3. วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน และหนวยงานที่

 รับผิดชอบและแผนภาพความเชื่อมโยง
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3.4 หนวยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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3.5 แผนภาพความเชื่อมโยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หมายเหตุ รายละเอียดโครงการอยูในหัวขอ 7.2)

เปาหมายของแผน 

บูรณาการภาค 

แนวทาง 

กลุมโครงการ 

หวงโซคุณคา 

Value Chain 

กลุมกิจกรรม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

เปาหมายที 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเตบิโตตามศกัยภาพ 
ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีข้ึน           
ตัวชี้วัด  อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัด 
(GPP เพ่ิมข้ึน) 
 

แนวทางท่ี 1.1.2 : เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร       ตัวชี้วัด  

มูลคาสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลติขาวหอมมะลทุิงกุลารองไหสู

มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

เพ่ิมศักยภาพการผลิต 

สนับสนุนการรวมกลุมสหกรณเกษตร วิสาหกิจชุมชนและ

สรางเครือขายเกษตรกรในกลุมเกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดภัย 

เกษตรอินทรีย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

5.0000 ลานบาท 
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4. ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานและแนวทางแกไข

 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ .ศ. 2561)
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5. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ .ศ. 2561)
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จุดเนนในการพัฒนาที่สําคัญ

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ

1. ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหไดมาตรฐานสินคาเกษตร GAP (Good Agricultural Practice)

2. ผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหไดรับการแปรรูปใหมีความหลายหลากและเปนที่ตองการของตลาด

3. ผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหมีตราสินคาและบรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณและไดมาตรฐาน

4. เกิดชองทางการตลาดและเครือขายเครือขายการเชื่อมโยงระหวางผูคาขาวและผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ

   กับเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิ

5. มีเกษตรกรสมัยใหม (smart farmer) เพิ่มขึ้นแบบครบวงจรของการผลิตขาว แปรรูปขาวและการตลาด

   นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มกลุมวิสาหกิจชุมชนและเครือขายทางดานการเกษตร

6. จุดเนนในการพัฒนาที่สําคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

           การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตรมากขึ้น เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห

ไดรับมาตรฐานสินคาเกษตร GAP (Good Agricultural Practice) และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวหอม

มะลิ เชน ชาจากขาวหอมมะลิ คุกกี้จากขาวหอมมะลิ ขาวเกรียบสาหรายจากขาวหอมมะลิเสนขนมจีนจากขาว

หอมมะลิ ฯลฯ และมีสัญลักษณสินคา มีบรรจุภัณฑ ที่เปนแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะถิ่น และสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูซื้อ ทําใหกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มีอาชีพในการแปรรูปขาวนึ่งเพื่อจําหนายดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น -               -                  -               5.0000       5.0000       

กระทรวงศึกษาธิการ -             -                -             5.0000     5.0000     

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร -             -                -             5.0000     5.0000     

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการ

ผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสู

มาตรฐานเกษตรอินทรีย

-                -                   -                5.0000        5.0000        

งบประมาณ

รวม

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

              โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 5.0000

5.0000

                              กองทุนเกษตรอินทรีย

โครงการ 1                   ตัวชี้วัดกิจกรรม : จํานวนโครงการ

สรางเครือขายเกษตรกรในกลุมเกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย

          กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

            หนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

                            สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย

กลุมโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสู

แนวทางการดําเนินงาน 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP เพิ่มขึ้น)

ตัวชี้วัด : มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 2

        กลุมกิจกรรม : สนับสนุนการรวมกลุมสหกรณเกษตร วิสาหกิจชุมชนและ

                กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรียทุกขั้นตอนการผลิต ขยายพื้นที่ 

เปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

          หนวย : ลานบาท 

กระทรวง - หนวยงาน - โครงการ
งบรายจาย

หวงโซคุณคา : ตนทาง - เพิ่มศักยภาพการผลิต

กระทรวง - หนวยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

เปาหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วัด - ผลผลิต/กลุมโครงการ
หนวยนับ

มาตราฐานเกษตรอินทรีย

7.  สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

    7.1 สรุปงบประมาณในภาพรวม และจําแนกตามแนวทาง และตามภาค

เปาหมาย

ปริมาณ

หนวย : ลานบาท 

เปาหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความ
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

แนวทางการดําเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี้วัด : มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 2

หวงโซคุณคา : ตนทาง - เพิ่มศักยภาพการผลิต

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

หนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 5,000,000   บาท

1. งบรายจายอื่น 5,000,000   บาท

1) คาใชจายโครงการยกระดับกลุมผูผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสู

มาตรฐานสินคาเกษตรอยางครบวงจร

5,000,000    บาท

    7.2 โครงการจําแนกตามภาค

กลุมโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย

กลุมกิจกรรม : สนับสนุนการรวมกลุมสหกรณเกษตร วิสาหกิจชุมชนและสรางเครือขายเกษตรกรในกลุมเกษตร

ยั่งยืน เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย
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