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1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบั นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มี
ฐานะยากจนและประสบปัญหาอุปสรรคนานับประการ อาทิ ขาดแคลนน้าเพื่อท้าการเกษตร ไม่มีที่ดินท้ากิน
หรือท้ากินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีที่ดินท้ากินน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเลียงครอบครัว
ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการ
เกษตรใหม่ ๆ รวมถึงเงินทุน เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิต และแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า มีผลผลิตออกสู่
ตลาดพร้อมกัน หรือใกล้เคียงกัน ท้าให้ผลผลิตล้นตลาด เมื่อผนวกกับการขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังผลิตและขายผลผลิตในรู ปวัตถุดิบ มีการแปรรูปน้อย จึงท้า ให้ถูกกดราคารับซือผลผลิต
บางฤดูกาลยังประสบ ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้า ท่วม โรค แมลง ศัตรูพืชระบาด ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได้
มีหนีสินเพิ่มพูน
ทังนี การแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกร นอกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ้าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนี เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่ างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้
เกิด กระบวนการร่ วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพั ฒ นาแก้ปั ญ หาของเกษตรกรด้ว ยตัว ของ
เกษตรกรเอง ซึง่ จะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด
ในการนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ริเริ่มให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ จัดให้มีเวทีสาหรับ
เกษตรกรที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหา
ความต้องการดังกล่าว ซึ่งอาจประกอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดินท้ากิน แหล่งน้า ราคาปัจจัย
การผลิต และผลิตผลการเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น แล้วสรุป
รวมจัดทา เป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล พร้อมกิจกรรม/โครงการที่จะดาเนินการเพื่อการพัฒนา
แก้ปัญหาในพื้นที่ตาบลดังกล่าว และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อดาเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน
ด้วยตัวของเกษตรกรเอง รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือในการพัฒ นาแก้ปัญหา
ดังกล่าวของเกษตรกร ซึ่งได้เริ่มดาเนิ นการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา โดยในการแก้ปัญ หา
ผลิตผลการเกษตรมีราคาตกต่าและไม่มีเสถียรภาพ ได้มุ่งเน้นให้ มีการพัฒ นายกระดับของเกษตรกร จาก
เกษตรกรที่ทาการผลิตทางการเกษตร และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได้ราคาต่าให้ดาเนินการแปรรูปผลผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่า และจาหน่ายในราคาที่สูงขึ้น มีรายได้มากขึ้น ยกระดับเป็น ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม
ดาเนิ น การครอบคลุ มเชื่อมโยงตั้ งแต่การผลิ ต แปรรูป จนถึงการตลาด เพื่ อผลประโยชน์ ส่ วนใหญ่ ตกแก่
เกษตรกร ซึ่งเป็ น แนวทางที่เห็ น ควรดาเนิน การต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 จนถึงอย่างน้อยปี 2564
ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) ปี 2560-2564
2. วัตถุประสงค์

5
2.1 เพื่อให้มีการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตาบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา
ด้าน การเกษตรในพื้นที่ จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒ นาแก้ปัญหาความต้องการของ
เกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง
2.2 เพื่อยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จากการทาการผลิตและ
ขายผลผลิต ในรูปวัตถุดิบราคาต่า เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดาเนินการครอบคลุมเชื่อมโยง
ตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด
3. กรอบการดาเนินงาน
3.1 คัดเลือกตาบลในการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
- ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอาเภอ พิจารณาคัดเลือกตาบลที่มี
ศักยภาพและสมัครใจพร้อมที่จะทาการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาเภอละ
1 ตาบล แล้วให้รายงานผลให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ
3.2 การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
ขั้นที่ 1 การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ตาบล
(1) รวบรวมข้อมูลการทาการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตาบล อาทิ ชนิด
หรือ ประเภทของการทาการเกษตร จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรในแต่ละชนิดหรือประเภทของการทา
การเกษตร จานวนพื้นที่เพาะปลูกพืช จานวนปศุสัตว์ที่เพาะเลี้ยงแต่ละชนิด ราคาปัจจัยการผลิต ต้นทุนการ
ผลิต ราคาผลผลิต คุณสมบัติ/ลักษณะทางกายภาพของดินและน้า ขนาดการถือครองที่ดินทาการเกษตรของ
เกษตรกร กรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน ทากิน แหล่งน้า แหล่ งเงินทุน จานวนกลุ่ ม/องค์กรเกษตรกร โรงงานแปรรูป
สถาน ประกอบการ และตลาดจาหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้น
(2) ส ารวจข้ อมู ล สภาพเศรษฐกิ จและสั งคมของครัว เรือ นเกษตรกร อาทิ
รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน และปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
(3) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตาม ข้อ (1) และ (2)
ข้างต้น และจัดทา“ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ” มีรายละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมาย ยุ ทธศาสตร์ กลยุ ทธ์ และกิจกรรม/โครงการเพื่ อการพั ฒ นาและแก้ปัญ หาด้านการเกษตรของ
เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งอาจประกอบด้วยการพัฒ นาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรใน 6 ประเด็นหลัก
ได้แก่ (1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทากิน (4) ปัญหาแหล่งน้าทาการเกษตร
(5) ปัญหาเงินทุน และ (6) ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ
โดยร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าว จะต้องมีความสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒ นาจังหวัด/ภาค และ
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แผนแม่บทต่างๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 และนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ ให้ “ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาบล ” ซึ่งเป็นผู้แทนของเกษตรกรในพื้นที่ เข้ามีส่วนร่วมในการ
คิ ด วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาแก้ ปั ญ หาด้ านการเกษตรของเกษตรกรในพื้ น ที่ และยกร่า ง
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลตั้งแต่ในขั้นตอนนี้
ขั้ น ที่ 2 การรั บ ฟั ง ความเห็ น จากเกษตรกรและผู้ เกี่ ย วข้ อ ง และปรั บ ปรุ ง จั ด ท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
(1) จั ด ให้ มี เวที เพื่ อ การรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจาก
เกษตรกรในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
(2) ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ตามข้อ มูล ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
เกษตรกร และจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลฉบับสมบูรณ์
ขั้นที่ 3 การประสานการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร
(1) เสนอแผนพัฒ นาเกษตรกรรมระดับตาบล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ
บูรณาการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตาบลของจังหวัด รวมทั้งจัดส่งสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เพื่อการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือใน
การดาเนินการ หรือร่วมบูรณาการความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับตาบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร
(3) ประสานการดาเนินการ/ร่วมบูรณาการในการดาเนินการ และติดตามผล
ความก้าวหน้า ในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล เพื่อการพัฒนาและ
แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร และรายงานสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. บริบททั่วไปของตาบล
4.1 ข้อมูลทางกายภาพ
4.1.1 ประวัติความเป็นมา
ต าบลแก้ ม อ้ น เดิ ม คื อ บ้ า นแก้ ม อ้ น หมู่ ที่ 7 ของต าบลด่ า นทั บ ตะโก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้รับการจัดตั้งเป็นตาบลแก้มอ้น แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ตามประวัติ
เล่าว่าตาบลแก้มอ้นในอดีตเป็นชุมชนเผาถ่านมาก่อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และมีตัวอ้นเป็น
สัตว์คล้ายหนูอาศัยอยู่อย่างชุกชุมผู้คนที่อาศัยแถบนั้นจึงมักจับเอาอ้นมาประกอบเป็ นอาหารแกล้มสุรา จน
ต่อมาชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้นและได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงมีความเห็นว่าน่าจะเอาลักษณะเด่น
ของชุมชนมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน จึงนาเอาคาว่า “แกล้มอ้น” หมายถึงการนาเอาตัวอ้นมาทาเป็นกับแกล้มมา
ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน และได้เรียกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน “แกล้มอ้น” จนต่อมาได้เรียกเพี้ยนคาว่า “แกล้มอ้น”
มาเป็น “แก้มอ้น” ในปัจจุบัน
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4.1.2 ที่ตั้งแลอาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลหนองไผ่ อาเภอด่านมะขามเตี้ย ตาบล
หนองตากยา อาเภอท่าม่วง และอาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลด่านทับตะโก และตาบลเบิกไพร จังหวัด
ราชบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลเบิกไพร อาเภอจอมบึง และตาบล
หนองกวาง อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และตาบล
หนองตากยา อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
และตาบลด่านมะขามเตี้ยอาเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี

4.1.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบและป่าเสื่อมโทรม มีแม่น้าลาภาชีไหล
ผ่านไม่มีแร่ธาตุที่สาคัญ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและหินอยู่ในเขตราชพัสดุ และเขต สปก.
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4.1.4 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ
จังหวัดราชบุ รี ได้รับ อิทธิพลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุท ร
อินเดีย แต่เนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ทาให้พื้นที่ที่ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดใน
เดือนกันยายน และมักทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทาให้สภาพอากาศของราชบุรีมี 3 ฤดู คือฤดูฝน
มี 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ช่วงที่สอง เดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
ช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรีทาให้มีฝนตก
ชุกและตกหนักแถบอาเภอสวนผึ้งอาเภอบ้านคา อาเภอจอมบึง และอาเภอโพธาราม ทาให้เกิดอุทกภัยและ
น้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจาทุกปีจากข้อมูลปริมาณน้าฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี
พบว่า ปริมาณฝนมากที่สุดต่อเดือน วัดได้ 441.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ปริมาณฝนมากที่สุด
ต่อปี วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2539 และปริมาณฝนน้อยที่สุดต่อปี วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี
พ.ศ.2536ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานี
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาจั ง หวั ด ราชบุ รี อุ ณ หภู มิ ต่ าที่ สุ ด วั ด ได้ 9.8 องศาเซลเซี ย ส เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2542
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี
อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

4.1.5 แหล่งน้า
4.1.5.1 แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย 2 สาย ประกอบด้วย แม่น้าลาภาชี และ ลาห้วย
ท่าช้าง
- บึง, หนองและอื่นๆ 3 แห่ง
4.1.5.2 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
18
- บ่อน้าตื้น
147
- บ่อบาดาล
74
- ประปาหมู่บ้าน
42
- สระน้าสาธารณะ
153
- อ่างเก็บน้า
5
- อ่างเก็บน้าหนองช้างตาย หมู่ที่ 3
- อ่างเก็บน้าบ้านหนองปากชัด หมู่ที่ 6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง ประกอบด้วย
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- อ่างเก็บน้าบ้านรางเข้ หมู่ที่ 4
- อ่างเก็บน้าพุตะเคียน หมูที่ 8
- อ่างเก็บน้าข้อเต่า
4.1.6 ชุด/กลุ่มดินและความเหมาะสมของดิน
- ชุดดินที่ 67 (ชุดดินท่ายาง) สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
ความลาดชัน 0.5% เป็นดินร่วนปนทราย สีน้าตาลปนเทา ความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน การระบาย
น้าดีป านกลาง มีน้ าขังในฤดูฝนประมาณ 1-2 เดือนในฤดูฝน ดินเปียกแฉะมากจนเป็นอุปสรรคต่อการ
เจริญเติบโตของพืช เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย
- ชุ ดดิ น ที่ 68 (ชุ ด ดิน ลาดหญ้ าท่ ายาง) เหมาะส าหรับ ปลู ก พื ช ไร่ เช่ น
มันสาปะหลัง
- ชุดดินที่ 76 ( ชุดดินลาดชันเชิงซ้อน) เหมาะสมสาหรับปลูกป่าไม้และพืช
ไร่บางส่วน
4.1.7 ระบบบริการพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่ง)
ต าบลแก้ ม อ้ น มี เส้ น ทางคมนาคมสายหลั ก ที่ ส าคั ญ คื อ ทางหลวงจั ง หวั ด
หมายเลข 3274 ใช้ในการติดต่อกับอาเภอจอมบึง และมีเส้นทางแยกเข้าหมู่บ้านทุกๆ หมู่บ้าน ส่วนใหญ่
เป็นถนนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงชนบท และสานักงานปฏิรูปที่ดิน ผิวจราจรส่วนใหญ่ยัง
เป็นลูกรัง แบ่งประเภทของถนนออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้





ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
ถนนลาดยางแบบเคฟซีล
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลูกรัง
รวม จานวน 52

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
สาย ยาว

19 สาย ยาว 79,876 เมตร
2 สาย ยาว
1,280 เมตร
10 สาย ยาว
3,884 เมตร
21 สาย ยาว 108,800 เมตร
193,840 เมตร

4.1.8 การไฟฟ้า
- จานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 15 หมู่บ้าน
- จานวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ไม่ครบทุก
ครัวเรือน
4.2 ข้อมูลด้านสังคม
4.2.1 จานวนประชากรและครัวเรือน
ประชากรทั้ ง สิ้ น 9,594 คนมี 2,428 ครั ว เรื อ น ความหนาแน่ น เฉลี่ ย
คน/ตารางกิโลเมตร แยกเป็นชาย 4,821 คน หญิง 4,773 คน แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
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หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้านทุ่งแฝก
บ้านทุ่งแจง
บ้านแก้มอ้น
บ้านรางเฆ่
บ้านวังปลา
บ้านหนองปากชัฏ
บ้านพุม่วง
บ้านพุตะเคียน
บ้านสันดอน
บ้านทุ่งเคล็ด
บ้านโป่งกก
บ้านเขาแดน
บ้านท่าลาบ
บ้านห้วยสาโรง
บ้านห้วยตาม่วง
รวม

จานวนครัวเรือน
ครัวเรือน ครัวเรือน
ทั้งหมด ภาคเกษตร
234
70
220
83
1,600
130
200
57
250
66
177
62
285
64
125
48
233
130
133
30
117
35
100
53
106
32
128
35
246
81
3,428
976

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
275
472
761
338
354
251
420
241
326
227
173
178
178
226
401
4,821

243
464
759
332
361
242
449
221
322
223
167
195
189
222
384
4,773

518
936
1,520
670
715
493
869
462
648
450
340
373
367
448
785
9,594

4.2.2 การปกครอง
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น เต็มทั้งหมู่บ้าน 15
หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านทุ่งแฝก
บ้านทุ่งแจง
บ้านแก้มอ้น
บ้านรางเฆ่

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายอรุณ กลอนประดิษฐ
นายสมชาย มงคลรัตนาสิทธิ์
นายวินัย ใจตรง
นายมล ชาวิลัย

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่
5
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านวังปลา
บ้านหนองปากชัฏ

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายทวน แป้นโก๋
นายสมจิตต์ สุคนธา

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

11
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้านพุม่วง
บ้านพุตะเคียน
บ้านสันดอน
บ้านทุ่งเคล็ด
บ้านโป่งกก
บ้านเขาแดน
บ้านท่าลาบ
บ้านห้วยสาโรง
บ้านห้วยตาม่วง

นายประเสริฐ บู่ทอง
นายวริทธิ์ หนูบ้านเกาะ
นายหลงมา ด้วงสวัสดิ์
นายยงยุทธ แช่มพวง
นางสาวอรวสา ทัศนสุนทรวงศ์
นายทองเริ่ม เจตพุก
นายอาทิตย์ เซี่ยงเซี้ยว
นายปรีชา จันทร์ภูมิ
นายสมปอง มีชัย

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบล
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

4.2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
วัด/สานักสงฆ์ จานวน 9 แห่ง ได้แก่
1) วัดรางเฆ่
(มีโบสถ์)
2) วัดหนองปากชัฏ
(มีโบสถ์)
3) วัดแก้มอ้น
(มีโบสถ์)
4) วัดเขาแดน
(มีโบสถ์)
5) สานักสงฆ์โป่งกก
6) วัดทุ่งแฝก
7) สานักสงฆ์วังปลา
8) สานักสงฆ์พุตะเคียน
9) สานักสงฆ์เขาแร้ง หมู่ที่ 11
4.2.4 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 9 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
2) โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
3) โรงเรียนบ้านรางเฆ่
4) โรงเรียนบ้านวังปลา
5) โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
6) โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฏรบารุง
7) โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
8) โรงเรียนบ้านสันดอน
9) โรงเรียนมหาราช 7 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) หมู่ที่ 3
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น จานวน 1 แห่ง
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- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน 15 แห่ง
- หอกระจายข่าว ของ อบต. ครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้าน
4.2.5 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3 แห่ง ดังนี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบลแก้มอ้น
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบลบ้านรางเฆ่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบลบ้านทุ่งแฝก
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
4.2.7 กลุ่ม/องค์กร (วิสาหกิจชุมชน)
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1
กลุ่ม
- กลุม่ ส่งเสริมอาชีพ
4
กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 3 , 7
- กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 7
- กลุ่มผู้เลี้ยงวัว (โคเนื้อ) หมู่ที่ 1 , 9, 11 ,15
- กลุ่มสมุนไพร หมู่ที่ 12
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มผลไม้แปรรูป หมู่ที่ 6
- กลุ่มปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 12
4.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4.3.1 การประกอบอาชีพและรายได้
อาชีพของประชาชนในเขตตาบลแก้มอ้น ส่วนมากประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมเป็นอันดับหนึ่ง อาทิ อ้อย มันสาปะหลัง พืชผัก (ต้นหอม หัวไชท้าว ข้าวโพดหวาน ถั่ว มะเขือ
พริกฯ) พืชสวน (มะม่วง ลาไย ขนุน ทุเรียน กล้วย ฝรั่งกิมจู มะขามป้อม สับปะรดฯ) ผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ และส่งขายที่ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี อาชีพรับจ้างเป็นอันดับสอง
และรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย
4.3.2 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม
ประชาชนตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นอกจากทาการเกษตร
เป็นกลักแล้ว อาชีพรับจ้างเป็นอันดับสอง และรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย
4.3.3 แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานในครัวเรือนโดยส่วนมากจะเป็น
แรงงานด้านภาคการเกษตรที่มีอายุค่อนข้างสูง ส่วนแรงงานในวัยกลางจะนิยมทางานในโรงงาน
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4.3.4 แหล่งทุน
ได้จากแหล่งทุนนอกระบบเป็นส่วนใหญ่ เช่น หัวหน้าโควตา กองทุนหมู่บ้าน
และสถาบันการเงินของภาครัฐ

4.3.5 ภาวะหนี้สิน
ภาวะหนี้ สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลแก้ ม อ้ น อ าเภอจอมบึ ง จั งหวั ด
ราชบุ รี ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ อาทิ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน และมีหนี้นอกระบบบ้าง ซึ่งการเป็นหนี้สินมักเกิดจากการต้องนาเงินมาลงทุนด้านการเกษตร
อาทิ ค่ายา ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าไถ ค่าหว่าน ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
4.4 ข้อมูลด้านการเกษตรของตาบล
4.4.1 ครัวเรือนเกษตรกร
- ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 976 ครัวเรือน
4.4.2 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
พื้นที่ทาการเกษตร 26,720.50 ไร่ แยกได้ดังนี้
- พื้นที่ปลูกไร่ 16,694 ไร่ 653 ครัวเรือน
- พื้นทีป่ ลูกไม้ผล / ไม้ยืนต้น 6,649.75 ไร่ 311 ครัวเรือน
- พื้นที่ปศุสัตว์ 720 ไร่ 391 ครัวเรือน
- พื้นทีป่ ลูกพืชผัก 1,733.75 ไร่ 488 ครัวเรือน
- พื้นที่ทานาข้าว 585 ไร่ 30 ครัวเรือน
- พื้นที่ทาประมง 126 ไร่ 75 ครัวเรือน
- พื้นทีป่ ลูกไม้ดอกไม้ประดับ 212 ไร่ 67 ครัวเรือน
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ตารางแสดงพื้นที่ทาการเกษตรของตาบลแก้มอ้น
หมู่

พื้นที่

จานวนครัวเรือน

จานวนประชากร

พื้นที่ทาการเกษตร (ไร่)

182

70

273

247

2 ทุ่งแจง

8,870

259

83

489

470

58

3

997

33

433.75

135

198

8

10

3

4

4

220

156

1,920.75

6,949.25

3 แก้มอ้น
4 รางเฆ่

6,270
3,920

560
228

130
57

775
334

779
334

13

2

3,110
820

134
55

50
-

21
-

1,400.75
15

39
5

40

19

15
2

9
1

25
29

13
13

4,600.75
919

1,669.25
3,001

5
6
7

วังปลา
หนอง
ปากชั
พุม่วง ฎ

8,270
6,640
5,980

238
144
265

66
62
64

362
252
414

371
241
447

-

-

2,280
1,250
1,550

45
45
71

250
-

75
-

1,194
381
455

39
48
23

7
15
-

3
3
-

12
3
5

4
2
3

23
41
55

8
13
23

3,766
1,690
2,065

4,504
4,950
3,915

8 พุตะเคียน

7,280

205

48

234

224

-

-

1,640

33

40

10

80

4

-

-

3

3

12

6

1,775

5,505

9 สันดอน

3,805

208

130

329

317

-

-

300

35

630

108

9

3

47

11

7

3

9

6

1,002

2,803

10 ทุ่งเคล็ด

4,580

124

30

228

221

-

-

550

32

-

-

91

9

-

-

12

8

33

11

686

3,894

11 โป่งกก

4,380

117

35

177

167

125

4

947

37

-

-

1,526

37

3

2

2

1

25

10

2,628

1,752

12 เขาแดน

4,880

116

53

175

189

-

-

500

35

10

5

702

58

12

5

2

2

31

9

1,257

3,623

13 ท่าราบ
14 ห้วยสาโรง

4,280
3,220

109
129

32
35

183
235

186
233

40

3

1,000
350

20
20

50
100

5
67

165
268

12
11

14
45

4
12

5
14

2
6

120
21

79
7

1,354
838

2,926
2,382

15 ห้วยตาม่วง

4,980

253

81

411

391

164

8

1,000

40

90

32

105

8

15

3

20

12

31

13

1,425

3,555

80,940

3,137

976

4,871 4,817

585

30

16,694

653

311

212

67

126

75

720

391

(ไร่)

รวม

ทั้งหมด

เกษตร

ชาย

หญิง

(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (คน)

(คน)

ไม้ดอกไม้ประดับ

ประมง

ปศุสัตว์

(ไร่)

3,585

ถือครอง

ไม้ผลไม้ยืนต้น

ทาการเกษตร

1 ทุ่งแฝก

ชื่อบ้าน

ทาไร่

อื่น ๆ

พืชผัก
ครัวเรือ
พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่
น
185
10
400
18
80
30

ที่

ทานา

พื้นที่

พื้นที่
60

7

4

2

20

15

45

24

794

2,791

1,733.75 488 6,649.75

ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน รวม (ไร่)

26,720.50 54,219.50
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ข้อมูล : สานักงานเกษตรอาเภอจอมบึง 2559
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ส่วนที่ 2
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สภาพปัญหา
การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
ในการจัดทาแผนจะต้องมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับชาติ
จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล โดยในการ
จั ดท าแผนครั้งนี้ ยึ ดการเชื่ อมโยงยุ ทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2579) ซึ่ งรัฐ บาลของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ริเริ่มจัดทายุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 20 ปี เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560 –
พ.ศ.2564) อีกทั้งเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสาคัญของแผนฉบับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579)
ยุทธศาสตร์ชาติกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถยกระดั บ เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) วางเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงระดับ 12,735 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน
ต่อปี จึงต้องมุ่งเน้นยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งมี
แนวทางที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร ดังนี้
1) พัฒ นาภาคการผลิ ตและบริการด้วยการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒ นาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
ให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่
เข้มแข็ง
2) พัฒ นาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่ส ากล พัฒ นาวิส าหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่ ม
ประชาชน เกษตรกรในชุมชนให้เป็นฐานรากสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งให้สามารถพึ่งพา
ตนเอง
3) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
มุ่งใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ และการพัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่มพัฒนา
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต วัยเรียนมีทักษะและความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 วัยรุ่น/นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศ
มีทักษะชีวิตสามารถอยู่และร่วมทางานกับผู้ อื่นได้ภ ายใต้สังคมที่เป็นพหุ วัฒ นธรรมและวัยทางาน ให้ มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง มีการทางานตามหลักการทางานที่มี คุณค่า เพื่อสร้างผลิต
ภาพเพิ่ มให้ กั บประเทศ มี ความรู้ ความเข้ าใจทางการเงิ น เพื่ อให้ สามารถจั ดการการเงิ นของตนเองและครอบครั ว
วัย ผู้ สู งอายุ ให้ อ ยู่ ได้ อ ย่ างมี ศั ก ดิ์ ศ รี มี ค วามสุ ข มี รายได้ พ อเพี ย งในการด ารงชี วิต มี งานที่ เหมาะสมตาม
ศักยภาพของประสบการณ์ มีหลักประกันทางสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงปรับเปลี่ยน
จากสังคมที่มีความเหลื่อมล้าไปสู่ สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่กันได้อย่างมีความสุขอั นเป็น
พื้นฐานสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและการลด
ความเหลื่ อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสั งคม โดยกระจายทรัพ ยากรให้ ทั่ วถึงเป็ น ธรรม ทั้งในด้านการบริการ
สาธารณะขั้ นพื้ นฐานทรั พยากรกรต่ างๆ โดยเฉพาะกลุ่ มผู้ มี รายได้ น้ อยและกลุ่ มผู้ ด้ อยโอกาส อาทิ การเข้ าถึ งปั จจั ย
การผลิต การปฏิรูปที่ดิน การถือครองที่ดินและการได้รับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง การสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบที่ รายได้น้อยการจัดรูปแบบสวั สดิการ
พื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมี
แนวทางร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ดาเนินการปกป้อง
รักษาและฟื้น ฟูทรัพยากรป่าไม้ ป้ องกันการบุกรุกทาลายป่าอย่างเข้มงวด เร่งรัดการปลูกไม้โดยเลียนแบบ
ระบบธรรมชาติ ส่ งเสริมการปลู กป่ าเศรษฐกิจ มีระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนบริห ารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในพื้ น ที่ ป่ าไม้บ นพื้น ฐานให้ คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ ในระบบสารสนเทศมาใช้เพื่ อ
บริหารจัดการ
2) วางระบบการบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งเก็บกักน้าต้นทุนและแหล่งชะลอน้าที่เพียงพอ เพื่อขีด
ความสามารถในการเก็บกักน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและการผันน้าโดยขุดร่องน้าและแหล่งน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กับการกาหนดพื้นที่รับน้าของการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์
การปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบวิสัยทัศน์ของประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้ ง นี้ ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ไว้ 10 ยุ ท ธศาสตร์ โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาค
การเกษตร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่ มโอกาสให้ กับกลุ่ มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่ มีรายได้ต่าสุ ดให้ ส ามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ ได้แก่ สร้างโอกาสการมีที่ทากินของตนเองและยกระดับรายได้
โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินอย่างมีเงื่อนไข
เพื่ อป้ องกัน การเปลี่ ย นมือให้ แก่ กลุ่ ม คนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ ดิน ท ากิน การพั ฒ นาทั กษะความช านาญ
การจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึ งข่าวสาร สารสนเทศและองค์
ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงิน เพื่อให้
สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ด้านการพัฒนาภาคการเกษตร ได้แก่
1.1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยพัฒ นาและ
บ ารุ งรั กษาแหล่ งน้ าเพื่ อ การเกษตร จั ดระบบการปลู ก พื ช ให้ ส อดคล้ องปริม าณน้ าที่ ห าได้ คุ้ ม ครองพื้ น ที่
เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกรให้มากขึ้น
1.2) สร้างและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิ ตพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ วิจัย พั ฒ นาเทคโนโลยี การผลิ ต และผลิ ตภัณ ฑ์เกษตรรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม และความ
หลากหลายของสิ น ค้ า รวมทั้ งพั ฒ นารูป แบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่ อปรับระบบการผลิ ต ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1.3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง
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1.4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซอาหารอุตสาหกรรมเกษตร โดย
เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตร และการรวมกลุ่มให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมให้ เกษตรกรผลิ ตพืช ปศุสั ตว์ และทาการประมงให้ส อดคล้องกับ
ศั ก ยภาพพื้ น ที่ แ ละความต้ อ งการของตลาด(Zoning) สนั บ สนุ น การสร้า งมู ล ค่ าเพิ่ ม สิ น ค้ า เกษตร และใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
1.5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาเกษตรตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
1.6) พั ฒ นาปั จ จั ยสนั บ สนุ น ในการบริห ารจั ดการภาคการเกษตร และสนั บ สนุ น
เกษตรกรรุ่น ใหม่ โดยพัฒ นาฐานข้อมูล ด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตรให้ มีความแม่นยาสามารถ
นามาใช้วางแผนด้านการเกษตร ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือดาเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่นการจัดทาหลักสูตร
การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างเกษตรกรที่มีความรู้ความสารถในการยกระดับการผ ลิต
การแปรรู ป การตลาด และการบริห ารจัดการ ตลอดจนปรับ ปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การเกษตรให้
ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) การรั ก ษา ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ สร้ า งความสมดุ ล การอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น ธรรม โดยอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด การทรัพยากรน้า เพื่อให้เกิดความมั่นคงสมดุล และ
ยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งน้าต้นทุน และระบบการกระจายน้าให้ดีขึ้น ด้วยการ
พัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใช้ทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน และการจัดการฝายโดยชุมชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ น้าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น โดย
ปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้าที่เก็ บกัก และศักยภาพของพื้นที่
รวมทั้งความต้องการของตลาด
3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ ลุ่มน้าวิกฤต และลุ่มน้าสาคัญอย่าง
ครบวงจร โดยลดการเกิดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด
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4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยทบทวนแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชน
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบนพื้นที่ต้นน้าหรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) เร่งส่งเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม โดยเร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2) ด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนให้มีการทาวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความ
ต้องการของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
1.1) ภาคเหนื อ พั ฒ นาให้ เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ มู ล ค่ า สู ง โดยพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ควบคู่กับการพัฒ นาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒ นาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่ เป้าหมายการ
พึ่งตนเอง โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
1.3) ภาคกลาง พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา โดยพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัย เป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็น
ฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานโลกสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตอาหารของประเทศ
1.4) ภาคใต้ พั ฒ นาเป็ นฐานการสร้างรายได้ที่ ห ลากหลาย โดยเสริม สร้างความ
เข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน รวมทั้งวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้าของภาค
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แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –
พ.ศ.2564)
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตร
ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมี
ความสมดุลและยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1) ขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ด้ว ยการสร้าง
จิตสานึกให้ เกษตรกรน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทาการเกษตรให้ ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กร เครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยสร้างต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบผลสาเร็จ
และประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่รับรู้ ปลูกฝังค่านิยมทาการเกษตร บรรจุในหลักสูตรการเรี ยนการสอนเป็น
ทางเลือกให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป สร้างระบบสวัสดิการให้แก่เกษตรกร ปรับโครงสร้างหนี้สิน
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเป็นแผนระยะยาว
3) ส่ งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้ เห็ นผลในทางปฏิบั ติ เช่น เกษตรผสมผสาน
เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎี ใหม่ ด้ว ยการเร่งขั บ เคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
พ.ศ. 2559 – 2564 ให้บ รรลุเป้ าหมายเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี และ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค
4) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข องเกษตรกรสู่ เกษตรกรมื อ อาชี พ (Smart Farmer) ด้ ว ยการ
ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การทาเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดิน การผลิตพันธุ์
ดี การใช้ปุ๋ ย อิน ทรีย์ เคมีอย่ างถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ ดิน การป้องกันกาจัดศัตรูพืช ตามหลั กวิช าการ การ
วางแผนผลิต การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงการให้ความรู้เน้นความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการด้านการตลาด
5) สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสร้างต้นแบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ประสบความสาเร็จในแต่ละชนิดสินค้า สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อยให้เกิดการพัฒนากลุ่มการผลิต และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
การเกษตรผ่านการส่งเสริมในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน รวมถึงอานวย
ความสะดวกด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเครือข่ ายสังคมออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง พัฒนา
สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด โดยพัฒนา
กระบวนการก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล พัฒนา
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าเกษตร ลดการสูญ เสียระหว่างเก็บเกี่ยว พัฒ นาองค์
ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร
2) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้ าเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทาการเกษตรแบบ
กลุ่มการผลิต (Cluster) เครือข่ายวิสาหกิจและเกษตรพันธะสัญญากับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเข้าสู้
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ พื้นที่ หรือศูนย์กระจาย
สินค้าของสหกรณ์ให้เป็นแหล่งรวบรวม คัดแยกคุณภาพ และกระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดผู้บริโภค
ระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ ชุมชน จังหวัด/ข้ามจังหวัดและประเทศ
3) เพิ่มมูลค่าสิ น ค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการผลิ ตสินค้าที่มีคุณ ภาพเอกลักษณ์ และ
มูลค่าสูงตามความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยแนวคิดสร้างสรรค์หรือเกษตรประณีต ตลอดโซ่
อุปทาน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
4) จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เมล็ด
พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพในอาเซียน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารและส่งออกสินค้าเกษตร
อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือตลาดสินค้าเกษตร
เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับระบบตลาดในระดับต่างๆ
รวมทั้งสร้าง ปรับ ปรุง และพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการตลาดของสถาบัน
การเกษตร
5) สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ให้
ผู้ป ระกอบการธุรกิจ เกษตรหรื อภาคเอกชนเข้ามามี ส่ วนร่วมในการลงทุน หรือดาเนิ นการในรูปแบบ PPP
(Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอานวยความสะดวก
6) สนับ สนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ด้วยการสร้าง
ระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ งขั น ภาคการเกษตรด้ วยเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การวิจัย เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมด้ านการเกษตรด้ ว ยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดในเชิง
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาสนับสนุน เช่น กระบวนการ
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการสร้างคุณค่าสินค้า รวมทั้งให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจัย
ด้านเศรษฐกิ จ การเกษตร เพื่ อ น าผลวิจั ย มาแก้ ปั ญ หาความยากจนและความเลื่ อมล้ า สร้างนวัต กรรมให้
สอดคล้องกับ ความต้องการระดับ ท้องถิ่น และสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับเอกชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่
2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และเชื่อ มโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการ
สนั บ สนุ น และการพัฒ นาเทคโนโลยี สารสนเทศการเกษตร เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด และความ
ต้องการผลผลิตทางการเกษตรกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ บริหารช่องทางการ
สื่อสารเพื่อให้ เกษตรกรและผู้ใช้บ ริการสามารถเข้ าถึงแหล่ งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ง่าย และสะดวก
รวดเร็ว อาทิ การจัดทาเป็น Application เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) สนับสนุนการถ่ายทอด
ความรู้ การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอีคอมเมิอร์ส
3) ส่งเสริมการนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ด้วยการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด ภูมิภาค และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยจัดหาสถานที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร ปราชญ์ ชาวบ้าน หรือชุมชนต้นแบบในการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ด้วยการปรับปรุง ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
การเกษตรกร อาทิ ดิน น้า ทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืชและสัตว์ ทั้งในแหล่ งอนุรักษ์
และแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนการทาประมงอย่างยั่งยืน
2) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม โดยมุ่งสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
จัดระบบการจัดการของเสียจากฟาร์มเกษตร สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทาเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใช้
สารเคมีการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
3) บริหารทรัพยากรน้า ด้วยการเพิ่มปริมาณน้า แหล่งน้าเพื่อการเกษตร โดยพัฒนาระบบ
การจัดการน้ าตามสภาพของพื้นที่อย่ างทั่วถึง และครอบคลุ มพื้นที่การเกษตรเพิ่มประสิทธิภ าพการบริการ
จัดการน้าตลอดลุ่มน้า ทั้งแหล่งน้าต้นทุน สร้างแก้มลิง ระบบส่งน้าแบบท่อ การใช้น้าชลประทาน ลดอัตราการ
สูญเสียการใช้น้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้าขนาดเล็กในไร่นา และแหล่งชุมชน
4) บริ ห ารจั ดการพื้น ที่ ท ากิน ทางการเกษตร ด้ว ยการจัดพื้ น ที่เกษตรกรรมตามความ
เหมาะสมของชนิดพืช ปศุสัตว์ ประมงให้สอดคล้องกับลักษณะดิน น้า อากาศ อุณหภูมิ ส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนที่ดินเพื่อการทาเกษตรแก่เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทากิน กระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่าง

24
ทั่ ว ถึ ง รวมทั้ งสนั บ สนุ น การออกกฎหมายคุ้ ม ครองพื้ น ที่ เกษตรกรรม เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและลดความสู ญเสี ย
กรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิ ติบัญ ญั ติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ดังนี้
นโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลดความเลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้มิใช่เกษตร
นโยบายรัฐบาลข้อ 6 การเพิ่ มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งดูแลเกษตรให้ มี
รายได้เหมาะสมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้น
ตามสมควร แก้ปั ญ หาน้าท่วมในฤดูฝ นให้ล ดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้ งรัฐบาลจะเร่ง
ด าเนิ น การจั ด สร้ างแหล่ งน้ าขนาดเล็ ก ให้ ก ระจายครอบคลุ ม ทั่ ว พื้ น ที่ เพาะปลู ก ให้ ม ากที่ สุ ด นอกจากนั้ น
ดาเนินการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น แบ่งเขตปลูกพืชผลแต่
ละชนิด ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการวิจัย แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้าเกษตร
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ.2560-2546) รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 37
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
ประกอบด้วย 2 ยุทธ์ 6 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริม และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ๒ แนวทาง
1) การสร้ างความเข้มแข็งบนพื้น ฐานการพัฒ นาของกลุ่ ม/ องค์กรเกษตรกร/ สถาบั น
เกษตร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเชื่อมโยงเครือข่าย
2) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกร โดยการสนับสนุนของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ
ในพื้นที่
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 การสนั บ สนุ น การส่ งเสริ ม การให้ ก ารศึ ก ษา อบรม ถ่ า ยทอด ความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตรและการจัดการแก่เกษตรกร และยุวเกษตรกร
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
2) การพัฒนาองค์กรความรู้เกษตรกร
3) สนับสนุนเยาวชนเข้าสู่ภาคเกษตรกร
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4) การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย 4
กลยุทธ์ 15 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกร และการแก้ไขปัญหาดิน
และที่ดิน โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตร ให้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบเกษตรของตน
อย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) กาหนดนโยบายการปฏิบัติรูปที่ดิน โดยเสนอร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน 5
ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร, พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน , พ.ร.บ.ภาษีที่
อัตราก้าวหน้า, พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม รวมทั้ งออกกฎหมายเฉพาะ การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของ
ประเทศ ตลอดจนเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อยกเลิก กฎ ระเบียบที่ซ้าซ้อน
2) พ.ร.บ.สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3) ข้อเสนอยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
1) พัฒนาแหล่งน้าชลประทานเดิม และแหล่งน้าธรรมชาติเดิมให้สามารถเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้า
2) เพิ่มแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและส่งเสริมการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม
4) ส่งเสริมให้มีการจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่ชลประทาน
5) สนับสนุนสระน้าในไร่นาเพื่อการเกษตร
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 การอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3) วางระบบคุ้มครอง ป้องกัน บรรเทาปัญ หาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและภัย
ธรรมชาติ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิภาพและบทบาทของ
เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการทากิน และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นต่อการประกอบการเกษตร
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ..................

26
2) ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ดิน
3) ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริม คุ้มครอง และการพั ฒนาระบบการเกษตรแบบพันธะ
สัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ...............
4) ให้มีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยากจนตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคา
สินค้าเกษตร ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 11 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคานึงถึงการ
ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด
2) การประกันความเสี่ยงการผลิตและราคาการผลิต
3) การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและเครือข่าย
4) การจัดตั้งบริษัทจัดการส่งออกสินค้าเกษตรรายผลิตผล/ ผลิตภัณฑ์ และศูนย์กระจาย
สินค้าเกษตรในตลาดประเทศเป้าหมาย
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 การค้ น คว้ า วิจั ย และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาพั น ธุ ก รรมพื ช และสั ต ว์ท้ อ งถิ่ น
นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม และการถ่ ายทอดองค์ความรู้ที่ ได้ จากการค้ น คว้า วิจัยและพั ฒ นา เพื่ อ
ประโยชน์ทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) ปกป้องคุ้มครองและรักษาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น
2) พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตร
4) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อ มโยงและพัฒนาความร่วมมือด้าน
การผลิ ต ทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อ การยังชีพ ระหว่างเครือข่ายองค์ก ร
เกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/ องค์กรเกษตรรายชนิดสินค้า
2) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/ องค์กรเกษตรกรในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนา
พื้นที่
3) การสร้างความเป็นองค์เอกภาพของกลุ่ม/ องค์กรเกษตร
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ยุท ธศาสตร์ที่ 4 แก้ไขปั ญ หาหนี้ สิน ภาคการเกษตร และการสร้า งความเข้มแข็งการ
บริหารจัดการด้าน กองทุนการเกษตร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่ งทุ น และการแก้ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ของ
เกษตร
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ โดยรวบรวมองค์กรที่มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาหนี้สิน
เช่นเดียวกัน
3) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่มีอยู่ให้
สามารถรองรั บ การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรอย่ างครบวงจร และลดการซ้าซ้ อ น รวมถึ งการจัด ตั้ งกองทุ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
1) ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่มีอยู่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงกองทุนและ
ได้รับการช่วยเหลือที่ครอบคลุมความต้องการด้านต่าง ๆ มากขึ้น
2) การพัฒนาคุณภาพ แหล่งทุนขนาดย่อยต่าง ๆ ในชุมชน ยกระดับเป็น “กองทุนพัฒนา
เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร”

ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
1) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4) การสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)
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1) การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้าในสังคม
2) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
5) การพัฒนาภาคการเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบาย
1. นโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลดความเลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
2. นโยบายรัฐบาลข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
2) การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
4) การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านกองทุนการเกษตร
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)
1) สร้างระบบการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาขีดความสามารถการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
3) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือข่าย
4) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรตาบล
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ปัญหา
1.ราคาอ้อยตกต่า

ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
1.ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 1.สนับสนุนการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี
ที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยเพิ่ม
การผลิตอ้อย
มากขึ้น
2.ให้องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
2.ราคาน้าตาลในตลาดโลก
และลดต้นทุนการผลิตอ้อย
ลดลง
3.การกาหนดนโยบายแรงงาน
ต่างด้าวที่มีความเข้มงวด

2.การขาดการรวมกลุ่ม

1.เกษตรไม่ให้ความสนใจการ
รวมกลุ่ม
2.เกษตรกรยังขาดความรู้การ
จัดตั้งกลุ่มที่ถูกต้อง

1.ส่งเสริม และสร้างกลุ่มองค์กรเกษตรกร
เพื่อต่อราคาผลผลิต
2.หน่วยงานภาครัฐต้องประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการ
รวมกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น

3.ปัญหาเรื่องการตลาด

1.เกษตรกรไม่สามารถกาหนด 1.เกษตรกรต้องหันมาสนใจและฟังข้อมูล
หรือตัดสินใจเกี่ยวกับราคา
ข่าวสารการตลาดให้มากยิ่งขึ้น
ผลผลิตที่ตนเองผลิตได้
2.หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต้องร่วมมือ
2.ผลผลิตด้านการเกษตรของ
กันให้บริการเรือ่ งข้อมูลข่าวสารด้าน
ประเทศไทยอิงกับราคาและ
การตลาดให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพิ่มมาก
คุณภาพของต่างประเทศ
ขึ้น
มากเกินไป
3.เพิ่มองค์ความรู้เรือ่ งการบริหารจัดการ
3.เกษตรกรขาดการวางแผนการ ภาคเกษตร
เพาะปลูก และการบริหาร
จัดการพื้นที่การเกษตร
ทาให้ผลผลิตชนิดเดียวกัน
ล้นตลาด และส่งผลทาให้
ราคาถูก
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ปัญหาหนี้สิน
ปัญหา
สาเหตุ
1.ปัญหานี้สินของเกษตรกร 1.ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
ที่เกิดจากการลงทุนภาค 2.ราคาจาหน่ายผลผลิตไม่มี
การเกษตร
เสถียรภพ
3.ปัญหาภัยธรรมชาติ

แนวทางแก้ไข
1.ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
2.ปรับเปลี่ยนชนิดพืช/ปศุสัตว์/ประมง
ให้เหมาะสมกับพื้นที่
3.เพิ่มองค์ความรู้การผลิตสารอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการเกษตร
4.ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
ร่วมกันลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
5.ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรบางส่วนเป็น
การปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการลงทุน
6.ใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลเป็น
กลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในระดับพื้นที่

2.ปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกรที่เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายนอกภาค
การเกษตร

1.ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น
2.ราคาปัจจัยการผลิตแปรผัน
ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ

1.นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดารงชีพและการประกอบอาชีพ
2.สร้างอาชีพเสริมในครัวเรือนและชุมชน
3.ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
4.เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่
เกษตรกรและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึง่
เป็นพื้นฐานสาคัญในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืน

3.เกษตรกรเป็นหนี้นอก
ระบบและไม่มีศักยภาพ
ชาระหนี้ได้

ขาดการวางแผนการเงินที่ดี

1.ดาเนินงานอย่างจริงจังเกี่ยวกับเจ้าหนี้
นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
2.ให้คาปรึกษาแก่เกษตรกรเกี่ยวกับหนี้นอก
ระบบ ถึงการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ หรือ
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ร้องทุกข์ต่างๆ
3.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนภาคเกษตรกรรมให้เกษตรกรทราบ
อย่างทั่วถึง
4.สร้างวินัยทางการเงินให้เกษตรกร
ฝึกอบรมอาชีพ และการเพิ่มรายได้

ปัญหา
1.พื้นที่เกษตรกรรมลดลง

2.เกษตรกรส่วนใหญ่เช่า
ที่ดินทากินและส่วนใหญ่
ไม่มีการทาสัญญาเช่า
อย่างถูกกฎหมาย

ปัญหาที่ดินทากิน
สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
1.ขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่จะ 1.การออกกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ก้าวหน้าตามมูลค่าและขนาดการถือครอง
2.ปัญหาของอาชีพเกษตรกรรม ที่ดิน รวมไปถึงการมีกฎหมายกาหนด
ที่มีมากมาย ทาให้เกษตรกร
เพดานการถือครองที่ดินสูงสุดของเอกชน
ปรับเปลี่ยนไปทาอาชีพอื่น
แต่ละราย เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
3.เกษตรกรขายที่ดินทากิน
อย่างคุ้มค้า ไม่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า
ให้กับนายทุน
และยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับนายทุนที่
4.พื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตร
สะสมที่ดินเพื่อเก็งกาไร มีผลให้เกิดการ
ถูกใช้เพื่อการก่อสร้างอาคาร
กระจายการถือครองที่ดินออกมา
และดาเนินกิจการต่างๆ
2.ปรับปรุงพ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม ให้มีความเป็นธรรมต่อผู้เช่า
และผู้ให้เช่า เพื่อเอื้อให้ผู้ถือครองที่ดินไม่
ปล่อยที่ดินไว้รกร้าง
3.ส่งเสริมให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป
1.เกษตรกรขาดองค์ความรู้
1.ให้องค์ความรู้ด้านกฎหมายการเช่าที่ดินให้
เกี่ยวกับพ.ร.บ.เช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรอย่างทั่วถึง
การเกษตรกรรม
2.ศึกษาอัตราการเช่าที่ดินของเกษตรกรใน
2.ที่ดินเดิมของเกษตรกรตกเป็น พื้นที่และชนิดสินค้าให้มีความเหมาะสม
ของนายทุนหรือสถาบัน
การเงิน
3.ปัญหาการกระจายการถือ
ครองที่ดิน และการไม่ทา
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ประโยชน์ในที่ดิน
3.ปัญหาสภาดินเสื่อมโทรม 1.มีการใช้สารเคมีในการทา
การเกษตร เกษตรกรขาด
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี
ในการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย
2.ปลูกพืชชนิดเดิมเป็นระยะ
เวลานานทาให้คุณภาพของ
ดินลดลง

ปัญหา
1.คูคลองไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.ให้ความรู้ และส่งเสริมการปรับปรุงดินให้
มีคุณภาพ

ปัญหาแหล่งน้าทาการเกษตร
สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
1.คูคลองตื้นเขิน มีตะกอน
1.ขุดลอกคูคลอง เพื่อเปิดทางให้น้าไหลได้
และวัชพืชในคลองระบาย
สะดวกยิ่งขึ้น
น้ามาก
2.สร้างฝายขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้าเพื่อ
2.คลองไม่สามารถกักเก็บน้า
การเกษตรไว้ใช้อย่างเพียงพอ
ไว้ได้อย่างเพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์

2.แหล่งน้าเพื่อการเกษตรไม่มี 1.น้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม
คุณภาพ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้า

1.ให้องค์ความรู้แก่โรงงานอุตสาหกรรมใน
การปรับ ปรุงน้ าเสี ยก่อนปล่ อยสู่ แหล่ ง
น้า2.ประสานหาทางออกอย่างเป็นธรรม
ร่ ว มกั น ให้ โ รงงานอุ ต สาหกรรมและ
ชุมชน
3.ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกให้ชุมชนรู้สึก
หวงแหนและรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.แหล่งน้ายังไม่ครอบคลุมทุก 1.ตาบลแก้มอ้นบางส่วนใน
ขุดลอกสระกักเก็บน้าให้เกษตรกรใช้
พื้นที่การเกษตร
พื้นทีอ่ ยู่นอกเขตชลประทาน สาหรับการเกษตร
2.ระบบส่งน้าเพื่อการเกษตรยัง
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ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ปัญหา
1.เกษตรกรใช้เงินจากหนี้
นอกระบบเป็นแหล่ง
เงินทุนในการประกอบ
อาชีพ

1.เกษตรกรไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มี
อยู่ได้

ปัญหา
(ต่อ)

ปัญหาเงินทุน
สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
1.เกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับ 1.หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินที่
แหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ
เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อ
เพื่อการลงทุนภาคเกษตรกรรมให้
เกษตรกรทราบอย่างทั่วถึง
2.ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการประนอมหนี้
และปัญหาหนี้นอกระบบ
1.ขาดหลักทรัพย์ค้าประกัน
1.สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
2.ปัญหาหนี้เสีย
เพื่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2.เกษตรกรต้องรู้จักการวางแผนการเงิน
การบัญชี และพยายามรักษาประวัติการ
ชาระเงินให้ดี

ปัญหาเงินทุน
สาเหตุ

แนวทางแก้ไข
3.ประชาสัมพันธ์โครงการค้าประกันสินเชื่อ
เพื่อผู้ประกอบการกลุ่มของ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)
4.รัฐช่วยหาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบของ
เกษตรกร

ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร
และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่าง ๆ
ปัญหา
สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
1.ต้องการองค์ความรู้
1.เกษตรกรต้องการลดต้นทุน 1.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ย
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เกี่ยวกับการลดการใช้
สารเคมีในการผลิตพืช

การผลิตพืชที่เกิดจาการใช้
ชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิต
สารเคมีในการผลิต
2.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต
2.เกษตรกรต้องการยกระดับ
สมุนไพรในป้องกันกาจัดโรคและแมลง
มาตรฐานการผลิตของตนเอง ศัตรูพืช
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 3.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เชื้อรา
บิวเวอเรียในการป้องกันกาจัดแมลง
ศัตรูพืช

2.ต้องการองค์ความรู้ในการ 1.เกษตรกรต้องการมีรายได้เพิ่ม 1.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
มากขึ้น
(ลดต้นทุน เพิ่มปริมาณ และคุณภาพ)
การผลิตด้านการเกษตร 2.เกษตรกรต้องการจาหน่าย
ของผลผลิตการเกษตร
ผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น
2.อบรมถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารบริหาร
จัดการฟาร์มปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
3.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตร
4.หน่วยงานภาครัฐต้องประชาสัมพันธ์ให้แก่
เกษตรกรรายย่อยทราบถึงแหล่งเงินทุน
ของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น

ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร
และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่าง ๆ
ปัญหา
สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
3.ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
1.เกษตรกรต้องการความมั่นคง 1.อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดารงชีพอย่างมั่นคง
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสาเร็จ
ยั่งยืน
2.จัดตั้งและส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้
2.เกษตรกรต้องการต้นแบบของ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
การทาเกษตรกรรมที่ประสบ 3.นาปราชญ์เกษตร/บุคคลต้นแบบ
ผลสาเร็จ
ที่ประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพ
การเกษตร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
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ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก Swot Analysis
จุดแข็ง (Strengh : S)
1.มีแหล่งรับซื้อปาล์มน้ามันในพื้นที่ หมู่ที่ 5
2.มีมะม่วงน้าดอกไม้ส่งออก (กลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่)
3.มีปราชญ์เกษตรด้านป่าไม้

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1.สภาพดินเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการใช้สารเคมีใน
การทาการเกษตร เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะและ
เจตคติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
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4.เป็นแหล่งเห็ดโคนในป่าชุมชน
5.มีแม่น้าลาภาชีไหลผ่าน
6.มีพื้นที่ป่าชุมชนมาก
7.มีอ่างเก็บน้าในพื้นที่ หมู่ที่ 6 จานวน 5 ไร่ หมู่ที่ 8
จานวน 50 ไร่
8.ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรหลาย
อย่างอาทิ ทานาข้าว การปลูกอ้อย การปลูกมัน
สาปะหลัง การทาสวนผลไม้และผัก การเลี้ยงโค
การเลี้ยงสุกร ประมง และการรับจ้างทั่วไป
9.มีโรงสีข้าวชุมชนในพื้นที่
10.ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลมีพื้นฐานในการทา
การเกษตร

2.ปลูกพืชชนิดเดิมเป็นระยะเวลานานทาให้คุณภาพ
ของดินลดลง
3.ประชาชนบางพื้นที่ยังขาดการบริหารจัดการน้า
4.ระบบประปาในพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
5.ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทา
การเกษตร (ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน)
6.ช่วงฤดูฝนมีน้ามากแต่ไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ได้
เนื่องจากไม่มีพื้นที่กักเก็บน้าไว้ทาการเกษตร
7.พื้นที่บางส่วนเป็นลักษณะพื้นที่ลูกฟูกทาให้ไม่
สามารถเจาะน้าบาดาลได้
8.ประชาชนผู้ว่างงานขาดความกระตือรือร้นในการ
ประกอบอาชีพเสริม
9.การบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เป็นระบบ
10.ไม่มีการวางแผนในการปลูกพืชและประกอบอาชีพ
11.ประชาชนในพื้นที่ยังขาดทักษะการประกอบการ
และความรู้ด้านการตลาด
12.ขาดแห่ลงจาหน่ายสินค้าชุมชนด้านการเกษตร
13.เกษตรกรไม่เห็นความสาคัญของการรวมกลุ่ม
14.เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ และการวาง
แผนการจัดการผลิตผลทางการเกษตร
15.มีน้าเสียจากฟาร์มหมูไหลผ่าน

โอกาส (Opportunities : O)

อุปสรรค (Theats : T)
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1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ทางหลวง ชนบท ชลประทาน ทรัพยากรน้า ฯ
2.มีหน่วยงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่
3.มีกองทุนกู้ยืมเพื่อเกษตรกรรายย่อยโดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูก

1.การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรบางพื้นที่ไม่
ทั่วถึง
2.เกษตรกรบางรายไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
3.พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราชพัสดุ และอยู่ในเขตป่า
สงวนทาให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจ
4.ราคาวัสดุที่ใช้ในการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพทางเศรษฐกิจ
5.ราคาปัจจัยการผลิตแปรผันตามสภาวะทาง
เศรษฐกิจ
6.เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่พัฒนาเร็วเกินไปซึ่งประชากร
บางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวทัน
7.สภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่แปรปรวน
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมตาบล (พ.ศ.2562 – 2565)
1. วิสัยทัศน์
“ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการดารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
2. พันธกิจ
1. สร้างความเขมแข็งให้แก่เกษตรกร/กลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร ในการทาการเกษตร
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายองคกรเกษตรกรที่เขมแข็ง
2. สงเสริมใหมีการจัดระบบน้าเพื่อการเกษตรอยางพอเพียง
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบารุงดิน ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4. สนับสนุน โครงสรางพื้นฐานดานการแปรรูป เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มให้แก่เกษตรกรอยาง
ทั่วถึง
5. สงเสริ ม การวิ จั ย และการถายทอดความรู เทคโนโลยี ก ารเกษตรภู มิ ป ญญาตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสรางมูลคาเพิ่ม
3. เป้าหมาย
เกษตรกรในพื้นที่ตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีน้าเพื่อการเกษตรในทุกพื้นที่และทุกฤดูกาล
4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การผลิต การลงทุน การตลาด
2) สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ประชาชน หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ
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3) ส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรม
ด้านที่ 2 : การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์
1) การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาดินและที่ดิน
เพื่อให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ตนเองอย่างทั่วถึง
2) การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสมดุล
4) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่
เกี่ยวข้องกับการทากินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นต่อการประกอบการ
เกษตร
ด้านที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
กลยุทธ์
1) การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิต
ทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ ระหว่าง
เครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน
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ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การผลิต การลงทุน และการตลาด
โครงการ
1.โครงการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มี ตาบลแก้มอ้น
อานาจต่อรองด้านราคา อาเภอจอมบึง
ผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดราชบุรี
มากขึ้น

2.โครงการเพิ่มองค์การ
เพื่อให้ผลผลิตทางการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เกษตรมีราคาสูงขึ้น
และการตลาด

ตาบลแก้มอ้น
อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

ปี 2562
/

/

พ.ศ.
ปี 2563 ปี 2564
/
/

/

/

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ว่าจะได้รับ
ปี 2565
/
เกษตรกรมี
1.หน่วย
การรวมกลุ่ม
งานท้องถิ่น
และ
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.
/
- เกษตรกรมี
1.หน่วย
องค์ความรู้การ งานท้องถิ่น
แปรรูปผลผลิต 2.หน่วยงาน
ทางการเกษตร
ภาครัฐที่
เพิ่มมากขึ้น
เกี่ยวข้อง
- เพิ่มมูลค่า
3.สภจ.รบ.
ผลผลิตทาง
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การเกษตร
สูงขึ้น
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
1.โครงการส่ งเสริม อบรมให้
ความรู้ และสร้างจิตสานึกการ
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้เกษตรกรนาความรู้ ตาบลแก้มอ้น
และมีจิตสานึกการนาหลัก อาเภอจอมบึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี
มาใช้ในการดารงชีพ

2.โครงการอบรมและศึกษาดู เพื่อให้เกษตรกรนาความรู้ ตาบลแก้มอ้น
งานการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ได้จากการอบรมและ
อาเภอจอมบึง
ศึกษาดูงานไปรับใช้ในการ จังหวัดราชบุรี
ประกอบอาชีพด้าน

ปี 2562
/

/

พ.ศ.
ปี 2563 ปี 2564
/
/

/

/

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ปี 2565
/
เกษตรกรมี
ความรู้และ
ความเข้าใจการ
นาหลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การประกอบ
อาชีพเพิ่มมาก
ขึ้น
/
เกษตรกรมี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.

1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
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การเกษตร และสามารถ
ปลูกพืชตามความต้องการ
ของตลาด

ปลูกพืช
เศรษฐกิจ

เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.

1.3 ส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรม
โครงการ
1.โครงการอบรมให้ความรู้
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่ อให้ เกษตรกรมี ค วามรู้ ตาบลแก้มอ้น
เพิ่มเติมและการนา
อาเภอจอมบึง
เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ จังหวัดราชบุรี
ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

ปี 2562
/

พ.ศ.
ปี 2563 ปี 2564
/
/

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ปี 2565
/
เกษตรกรนา
ความรู้ ม าใช้ ใ น
การประกอบ
อาชีพและมี
ความยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.
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ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2

การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
2.1 การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาดินและที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเ พื่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.โครงการเสริมสร้างให้
เพื่ อให้ เกษตรกรมี ค วามรู้ ตาบลแก้มอ้น
ความรู้การคุ้มครองสิทธิและ ความเข้าใจการคุ้มครอง อาเภอจอมบึง
การพิทักษ์สิทธิ์เพื่อที่ดินทากิน สิทธิและการพิทักษ์สิทธิ์ จังหวัดราชบุรี
เพื่อที่ดินทากินอย่าง

ปี 2562
/

พ.ศ.
ปี 2563 ปี 2564
/

/

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ว่าจะได้รับ
ปี 2565
/
1.หน่วย
เกษตรกรมี
งานท้องถิ่น
ความรู้การ
2.หน่วยงาน
คุ้มครองสิทธิ
และการพิทักษ์ ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
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ต่อเนื่อง
2.โครงการอบรมเพิ่มองค์
ความรู้การผลิตปุ๋ยโดยใช้
ชีวภาพ

/

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ตาบลแก้มอ้น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาเภอจอมบึง
การลดพิษทางดินจากการ จังหวัดราชบุรี
ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
2.เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ให้ประชาชนลดเลิกการใช้
ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพื่อ
อนุรักษ์ดิน

/

/

/

สิทธิ์เพื่อที่ดินทา
กินเพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้
ตระหนักถึงการ
ลดการใช้
สารเคมีการทา
การเกษตร

3.สภจ.รบ.
1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.

2.2 การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่ อ ให้ เกษตรกรในต าบล ตาบลแก้มอ้น
1.โครงการสร้างฝายน้าล้น
เพื่อกักเก็บน้าด้านการเกษตร แก้มอ้น ทุ กหมู่บ้า นได้ น้าใช้ อาเภอจอมบึง
เพื่อการเกษตรในทุกฤดูกาล

ปี 2562
/

พ.ศ.
ปี 2563 ปี 2564
/

/

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ปี 2565
/
เกษตรกรใน
พื้น ที่ มีแ หล่ งน้ า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
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หมู่ที่ 3

จังหวัดราชบุรี

2.โครงการขุดสระเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 5และหมู่ที่
12

เพื่ อให้ เกษตรกรหมู่ บ้ านได้ ตาบลแก้มอ้น
น้ าใช้ เพื่ อ การเกษตรในทุ ก อาเภอจอมบึง
ฤดูกาล
จังหวัดราชบุรี

/

/

/

/

ตาบลแก้มอ้น
อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

/

/

/

/

3.โครงการปรับปรุง และ
ซ่อมแซมพัฒนาประตูเปิดปิด
น้า หมู่ที่ 8 บ้านหุบคอเต่า
หมู่ที่ 9 ห้วยท่าช้าง

ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.
1.หน่วย
เกษตรกรใน
พื้น ที่ มีแ หล่ งน้ า งานท้องถิ่น
ทาการเกษตรใน 2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
ทุกฤดูกาล
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.
1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.

ทาการเกษตรใน
ทุกฤดูกาล

2.2 การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พ.ศ.

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงานที่
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4.โครงการสร้างบ่อเก็บน้าเพื่อ เพื่ อ ให้ เกษตรกรในต าบล ตาบลแก้มอ้น
การเกษตร (ใช้พลังงานโซลา แก้มอ้น ทุ กหมู่บ้า นได้ น้าใช้ อาเภอจอมบึง
เพื่อการเกษตรในทุกฤดูกาล จังหวัดราชบุรี
เซล) หมู่ที่ 3

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

/

/

/

/

ว่าจะได้รับ
เกษตรกรใน
พื้น ที่ มีแ หล่ งน้ า
ทาการเกษตรใน
ทุกฤดูกาล

รับผิดชอบ
1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.

2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสมดุล
โครงการ
1.โครงการสร้างจิตสานึก
อนุรักษ์ดิน น้า และป่าไม้

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สาคัญในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
ตาบลแก้มอ้น
อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

ปี 2562
/

พ.ศ.
ปี 2563 ปี 2564
/
/

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ปี 2565
/
มีแหล่ง
ทรัพยากรธรรม
ชาติที่สาคัญใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.
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2.4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการทากินและการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการประกอบการเกษตร
โครงการ
1.โครงการเพิ่ มองค์ความรู้และ
สนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีองค์
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมาก
ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
ตาบลแก้มอ้น
อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

ปี 2562
/

พ.ศ.
ปี 2563 ปี 2564
/
/

ปี 2565
/

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.หน่วย
งานท้องถิ่น
2.หน่วยงาน
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.
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ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
3.1 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด
และการบริโภคเพื่อการยังชีพ ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.โครงการจัดตั้งตลาด
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ตาบลแก้มอ้น
จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าเกษตรให้แก่
อาเภอจอมบึง
เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี

2.ฝึกอบรมด้านการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน

-เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
ตาบลแก้มอ้น
-เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน อาเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี

ปี 2562
/

/

พ.ศ.
ปี 2563 ปี 2564
/
/

/

/

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ปี 2565
เกษตรกรมี
/

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.หน่วย
ตลาดชุ ม ชนการ งานท้องถิ่น
ขายผลผลิ ต ด้ า น 2.หน่วยงาน
การเกษตร
ภาครัฐที่
เพิ่มขึ้น
เกี่ยวข้อง
3.สภจ.รบ.
เกษตรกรมี
1.หน่วย
การรวมกลุ่ม
งานท้องถิ่น
และมีรายได้
2.หน่วยงาน
เพิ่มขึ้น
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
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3.โครงการสนับสนุนเครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

- เพื่ อให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่ มี การ ตาบลแก้มอ้น
ปนเปื้อนของแมลง และฝุ่น อาเภอจอมบึง
ละออง
จังหวัดราชบุรี
- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
และได้รับการยอมจากตลาด
เพิ่มมากขึ้น

/

/

/

/

3.สภจ.รบ.
กลุ่มเกษตรกร
1.หน่วย
ผู้ทาสมุนไพ
งานท้องถิ่น
ต าบลแก้ ม อ้ น ได้ 2.หน่วยงาน
มี เครื่ อ งอบแห้ ง ภาครัฐที่
เพื่อใช้ในการอบ เกี่ยวข้อง
สมุนไพร
3.สภจ.รบ.

