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คำนำ 
   

  แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลท่าชุมพล พ.ศ. 2566-2570 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
เกษตรกรในตำบล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้ความสำคัญกับ
การแก้ไขปัญหา 6 เรื่อง ประกอบด้วยปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง สำรวจ
แบบสอบถามปัญหาด้านการเกษตรและความต้องการแก้ไขปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในตำบล นำมา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเกษตรของตำบล ปัญหาความต้องการ ศักยภาพของตำบลและนำวางแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในรูปของโครงการ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นรูปเล่มแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และนำไปขับเคลื ่อนโครงการ/กิจกรรม  
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยนำส่งโครงการเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลของพื้นที่ หรือในบางโครงการที่
เกินศักยภาพของพ้ืนที่ จะเสนอให้หน่วยงานราชการระดับจังหวัดให้การสนับสนุนต่อไป 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรมตำบลท่าชุมพล พ.ศ. 2566-2570 ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม สำนักงานพัฒนาชุมชน 
อำเภอโพธาราม โครงการชลประทานราชบุรี สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร  
จังหวัดราชบุรี คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรตำบลท่าชุมพล กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้นำชุมชน 
เกษตรกร และประชาชนตำบลท่าชุมพล จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตำบลท่าชุมพลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาให้กับเกษตรกรของตำบลท่าชุมพล และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น มีความ
ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

 
 
 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

   สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลประจำปี
งบประมาณ 2565 โดยมีเป้าหมาย คือ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกษตรกรร่วม
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของตนเอง และร่วมพิจารณาหาแนวทางเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในประเด็นที่เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้  
และเพื่อขอการช่วยเหลือพัฒนาแก้ปัญหาโดยหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเด็นที่เกินกำลังความสามารถ
ของเกษตรกรที่จะดำเนินการเองได้  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง  
ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ 
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 6 ด้าน ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิ น ปัญหาแหล่งน้ำ 
เพ่ือการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล 
ท่าชุมพล ต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2562-2580) และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 41  
 

    จากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (พ.ศ.
2566-2570) พบว่าตำบลท่าชุมพลเป็นหนึ่งในตำบลอยู่ในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประกอบไปด้วย 
9 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,268 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 6,288 ไร่ ส่วนมากเป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากถึง 
4,908 ไร่ และมีพื้นที่อื่นๆนอกเหนือพื้นที่เกษตรกรรม 6,288 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุม ติดแม่น้ำแม่
กลองและยังมีลำคลองสายเล็กๆ จำนวนมากทำให้มีน้ำตลอดปี พื้นที่จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกหรือ
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โดยมีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ทางด้านทิศตะวันออกมี
คลองบางสองร้อยไหลขนาบทางด้านทิศตะวันตก มีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งตำบล อย่างไรก็ตาม
ประชาชนตำบลท่าชุมพลส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เนื่องจากตำบลท่าชุมพลตั้งอยู่ในพื้นที่
ซึ่งมีการจ้างงานทั้งในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ที่เกิดจากหลาย
ช่องทาง โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทต่างๆ และมีอาชีพรองเป็น
อาชีพในภาคการเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว ปลูกพืชผัก เลี้ยงโค เป็นต้น แต่เกษตรกรตำบลท่าชุมพล 
ยังประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง อาทิ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเตรียมดิน ค่าปุ๋ย ยา สารเคมี 
ค่าแรงงาน และอื่นๆ ทำให้เกษตรกรประสบกับปัญหาการขาดทุนในการผลิต ประกอบกับยังขาดการแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตก่อนจำหน่าย รวมถึงยังขาดการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร  
โดยเกษตรกรจะนำผลผลิตไปจำหน่ายยังผู้รวบรวมหรือพ่อค้าคนกลาง เช่น เกษตรกรผู้ทำนาจะนำข้าวสารไป
จำหน่ายที่โรงสี หรือเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักจะนำผลผลิตไปจำหน่ายยังตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้จังหวัด
ราชบุรี(ตลาดศรีเมือง) หรือเกษตรกรปลูกและส่งผลผลิตให้กับผู้ประกอบการตามที่ได้ทำข้อตกลงซื้อขายไว้ 
แม้ว่าเกษตรกรจะมีแหล่งรองรับผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้แน่นอน  แต่หากเกษตรกรได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้หรือแนวคิดเกี่ยวกับการทำตลาดสินค้าเกษตร หรือการจำหน่ายสินค้าเกษตรตามช่องทางออนไลน์  
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จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถพัฒนาต่อ
ยอดเป็นธุรกิจด้านการเกษตรที่มีการเติบโตมากขึ้นได้ 

 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของตำบลท่าชุมพล สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
ได้จัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมตำบลท่าชุมพล ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์  
พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิต

เกษตรกร 
 

  พันธกิจ 
  1. สร้างความเขมแข็งให้แก่เกษตรกร/กลุม เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ในการทำการเกษตร

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายองคกรเกษตรกรที่เข้มแข็ง   
  2. สงเสริมใหมีการจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรอยางพอเพียง  
  3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
  4. สนับสนุน โครงสรางพ้ืนฐานดานการแปรรูป เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมให้แก่เกษตรกรอย่าง

ทั่วถึง 
  5. สงเสริมการวิจัยและการถายทอดความรู เทคโนโลยีการเกษตรภูมิปญญาตามความ

เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่เพ่ือชวยลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสรางมูลคาเพ่ิม 
 

   เป้าหมาย 
    1. ดินมีคุณภาพเพ่ือให้เหมาะแก่การปลูกพืชได้หลากหลาย 
   2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีใช้เพียงพอตลอดฤดูกาล 
   3. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของตำบล 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ด้านที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
   กลยุทธ์ 
   1) จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู ้ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตั ้งแต่ขั ้นที ่ 1  
พ้ืนฐานการเกษตรจนถึงข้ันสูงสุด Smart Farmers 
   2) ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สระน้ำใน
ไร่นา 
   3) ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) ให้มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งในพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการ
วางแผนการใช้น้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
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   5) การจัดการทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน 
   6) การอนุรักษ์ การรักษา การพัฒนาและการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
   7) จัดให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ปศุสัตว์ 
และประมง 

  ด้านที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร 
   กลยุทธ์ 
   1) จัดให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันและจดจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรเกษตรกร ในการ

ผลิต แปรรูปและดำเนินการตลาดในสินค้าประเภทเดียวกัน 
   2) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร ที่มีอยู่ให้

สามารถสร้างความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการพัฒนาตนเองและการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมการแปรรูป และการตลาดตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 

  ด้านที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ 
   1) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการการผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป  

และการตลาด 
   2) สนับสนุนให้เป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
   3) อบรมให้ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานการรับรอง GAP 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที ่มี
ฐานะยากจนและประสบปัญหาอุปสรรคนานับประการ อาทิ ขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ไม่มีที่ดินทำกิน 
หรือทำกินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีที่ดินทำกินน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงคร อบครัว 
ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการ
เกษตรใหม่ๆ รวมถึงเงินทุน เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพการผลิต และแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า มีผลผลิตออกสู่ตลาด
พร้อมกัน หรือใกล้เคียงกัน ทำให้ผลผลิตล้นตลาด เมื่อผนวกกับการขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยัง ผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ มีการแปรรูปน้อย จึงทำให้ถูกกดราคารับซื ้อผลผลิต  
บางฤดูกาลยังประสบ ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำท่วม โรค แมลง ศัตรูพืชระบาด ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได้  

มีหนี้สินเพิ่มพูน จึงมีหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรมากมาย  แต่ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหา
และพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง หรือทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป 
 สภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นว่าการจะแก้ปัญหาด้านการเกษตรและพัฒนาเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ต้องเกิดจากเกษตรกร โดยจะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์  
และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกร ด้วยตัวของเกษตรกรเอง ด้วยจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหา
ความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด จึงให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ จัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกร ที่จะได้ร่วม
คิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการดังกล่าว  
ซึ่งอาจประกอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ ราคาปัจจัยการผลิต และผลิตผล
การเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น แล้วสรุปรวมจัดทำเป็น
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พร้อมกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการเพ่ือการพัฒนาแก้ปัญหาในพ้ืนที่
ตำบลดังกล่าว และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ ่มเพื ่อดำเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน ด้วยตัวของ 
เกษตรกรเอง รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาแก้ปัญหาดังกล่าวของ
เกษตรกร โดยในการแก้ปัญหาผลิตผลการเกษตรมีราคาตกต่ำและไม่มีเสถียรภาพ ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
ยกระดับของเกษตรกร จากเกษตรกรที่ทำการผลิตทางการเกษตร และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได้ราคาต่ำ  
ให้ดำเนินการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่า และจำหน่ายในราคาที่สูงขึ ้น มีรายได้มากขึ้น ยกระดับเป็น 
ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด 

  สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จึงดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล 
ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ที่เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการคิด วิเคราะห์ ค้นหาแนวทาง วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง 
ซึ่งการที่จะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งได้ จำเป็นต้องสนับสนุนให้ชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน  
มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้นำ สร้างคนในชุมชน ให้ มี
ความรู ้ความเข้าใจมีความสามารถจัดทำแผนงาน กำหนดวิธีการ เป้าหมายการดำเนินงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีสำคัญให้กับเศรษฐกิจระดับตำบลอย่างยั่งยืน 
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3. วัตถุประสงค์   
 3.1 เพื่อจัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกร ในการร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของ
เกษตรกรเอง นำไปสู่การแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ 
 3.2 เพื่อผลักดันประเด็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตร นำไปสู่การพัฒนา
แก้ไข โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้เป็นเครือข่ายทีมงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4. เป้าหมาย 

 1 ตำบลในจังหวัดราชบุรี 
 

5. วิธีดำเนินงาน 

  5.1 คัดเลือกตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล 
  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพื ่อคัดเลือกตำบลเป้าหมายในการจัดทำ
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จำนวน 1 ตำบล โดยพิจารณาจากความพร้อม ดังนี้ 
  5.1.1 มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
  5.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
  5.1.3 มีกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง 
  5.1.4 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีผลิตภัณฑ์เด่นที่
จะพัฒนาต่อยอดได ้
  5.2 ประสานกับพ้ืนที่ตำบลเป้าหมาย 
  5.2.1 ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำหรือตัวแทนในพ้ืนที่ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล 
  5.2.2 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมโดยชุมชน ได้แก่ ทีมจัดเก็บ
ข้อมูล  ทีมตรวจทานข้อมูล  ทีมบันทึกข้อมูล และทีมวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.3 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมโดยชุมชน 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจกับคณะทำงานทั้ง 4 ทีม โดยมีวิทยากร
จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ดำเนินงาน 
 5.4 สร้างการมีส่วนร่วม 
       คณะทำงานทั ้ง 3 ทีม ร ่วมกันวางแผนการปฏิบัต ิงานและดำเนินงาน ตามแผน 
ปฏิบัติงาน โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เป็นผู้สนับสนุนและให้คำแนะนำ ดังนี้ 
  5.4.1 รวบรวมข้อมูลการทำการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล อาทิ ชนิดหรือ 
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรในแต่ละชนิดหรือประเภทของการทำ 
การเกษตร จำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืช จำนวนปศุสัตว์ที่เพาะเลี้ยงแต่ละชนิด ราคาปัจจัยการผลิต ต้นทุนการ 
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ผลิต ราคาผลผลิต คุณสมบัติ/ลักษณะทางกายภาพของดินและน้ำ ขนาดการถือครองที่ดินทำการเกษตรของ 
เกษตรกร กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ แหล่งเงินทุน จำนวนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร โรงงานแปรรูป สถาน 
ประกอบการ และตลาดจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้น และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนเกษตรกร อาทิ รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน และปัญหาความต้องการของเกษตรกร
ในพ้ืนที ่
   5.4.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที ่ได้จากการรวบรวมตาม ข้อ 5.1.1 ข้างต้น  
และจัดทำ “ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล” มีรายละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรของ  
เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งอาจประกอบด้วยการพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรใน ๖ ประเด็นหลัก 
ได้แก่ (1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2) ปัญหาหนี้สิน (3) ปัญหาที่ดินทำกิน (4) ปัญหาแหล่งน้ำทำการเกษตร 
(5) ปัญหาเงินทุน และ (6) ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ 
 5.5 จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล 
  5.5.1 จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นและกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน 
ทิศทางขับเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชน และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพ้ืนที่ และผู้เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน    
  5.5.2 ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตามข้อมูล ข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะดังกล่าว เพ่ือให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ 
เกษตรกร และจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฉบับสมบูรณ์   
 5.6 สร้างการบูรณาการขับเคลื่อนที่เหมาะสม 
  5.6.1 จัดส่งแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลให้กับสำนักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  5.6.2 ประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาทิ 
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน เป็นต้น เพื่อขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือในการดำเนินการ หรือร่วม
บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อการ
พัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร 
  5.6.3 จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ทั้งการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรตาม
ความต้องการของชุมชน  แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร  ปัญหาแหล่งน้ำ ที่ดินทำกินและอ่ืน ๆ 
  5.6.4 ประสานการดำเนินการ/ร่วมบูรณาการในการดำเนินการ และติดตามผล 
ความก้าวหน้า ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อการพัฒนาและ 
แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร และรายงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย. 
65 

1.ค ัดเล ือกตำบลในการ
จ ั ด ท ำ แ ผ น พ ั ฒ น า
เกษตรกรรมระดับตำบล 

            
สภจ.รบ/
สกจ.รบ. 

2.ประสานกับพื้นที่ตำบล
เป้าหมาย 

            สภจ.รบ/
สกจ.รบ. 

3.พัฒนาศักยภาพคนใน
ชุมชน 

            สภจ.รบ/
สกจ.รบ. 

4.สร้างการมีส่วนร่วม             สภจ.รบ/
สกจ.รบ. 

5 . จ ั ด ท ำ แ ผ น พ ั ฒ น า
เกษตรกรรมระดับตำบล 

            สภจ.รบ/
สกจ.รบ. 

6.สร้างการบูรณาการขับ
เคลื่อนที่เหมาะสม 

            สภจ.รบ/
สกจ.รบ. 

 

8. สถานที่ดำเนินงาน 
 ตำบลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับปิดชอบ 
 สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด  
 10.1 รูปเล่มแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จำนวน 1 ตำบล 
 10.2 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร จำนวน 1 เรื่อง 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 11.1 เก ิดการจ ัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ในพื ้นที ่ตำบลเป้าหมาย  
โดยเกษตรกรเข้ามี ส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ค้นหาแนวทาง วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ปัญหา
ของเกษตรกร 
 11.2 ประเด็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรในตำบล ได้รับพัฒนาอาชีพ
และแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 11.3 ตำบลเป้าหมายมีทีมงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลที่ประสิทธิภาพ  
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การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร 
 ในการจัดทำแผนจะต้องมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับชาติ
จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยในการ
จัดทำแผนครั้งนี้ ยึดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) ซึ่งรัฐบาลของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ริเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในยะยาว 20 ปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 อีกท้ังเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญของแผนฉบับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร  
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 เพื ่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) วางเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงระดับ 12,735 เหรียญสหรัฐฯต่อคน
ต่อปี จึงต้องมุ่งเน้นยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรม ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร   
ซ่ึงมีแนวทางท่ีเกี่ยวกับภาคการเกษตร ดังนี้ 
  1) พัฒนาภาคการผลิตและบริการด้วยการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตร  
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
ให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่
เข้มแข็ง 
  2) พัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อมสู่สากล พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่ม
ประชาชน เกษตรกรในชุมชนให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งให้สามารถพึ่งพา
ตนเอง 
  3) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
มุ่งใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าและบริการ และการพัฒนาประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่มพัฒนา
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต วัยเรียนมีทักษะและความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 วัยรุ ่น/นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพที่สอดคล้องตามความต้ องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิตสามารถอยู่และร่วมทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมและวัยทำงาน  
ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง มีการทำงานตามหลักการทำงานที่มีคุณค่า  
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถจัดการการเงินของ
ตนเองและครอบครัว วัยผู้สูงอายุให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข มีรายได้พอเพียงในการดำรงชีวิต มีงานที่
เหมาะสมตามศักยภาพของประสบการณ์ มีหลักประกันทางสุขภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั ่นคงให้ทั ่วถึง
ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำไปสู้สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่กันได้อย่าง  
มีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและการลดความเหลื ่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรม  
ทั้งในด้านการบริการสาธารณะขั ้นพื ้นฐานทรัพยากรกรต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ ่มผู ้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส อาทิ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การปฏิรูปที่ดิน การถือครองที่ดินและการ ได้รับบริการด้าน
การศึกษาและสาธารณสุข ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง การสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบที่
มายได้น้อยการจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายที่คำนึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1)  จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการปกป้อง
รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันการบุกรุกทำลาป่าอย่างเข้มงวด เร่งรัดการปลูกไม้โดยเลียนแบบระบบ
ธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ มีระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนบริหารจัดการกาใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพ้ืนที่ป่าไม้บนพ้ืนฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้นะระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารจัดการ 
 2)  วางระบบการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนและแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพื่อขีดความ
สารถในการเก็บกักน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำโดยขุดร่องน้ำและแหล่งน้ำ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กับการกำหนดพื้นที่รับน้ำของการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ การปรับปรุง
องค์กรและกฎหมาย รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
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นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาภาคการเกษตร ดังนี้ 
    1) รักษาเสถียรภาพรำคำสินค้ำเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ 
ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด โดยผ่านเครื ่องมือและมาตรการที ่เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้ำเกษตร  
การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่างๆการอำนวยความสะดวกทาง
การค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 
    2) ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการ
คลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่
การปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ พื้นที่ เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 
แหล่งน้ำ และระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มี
ต้นทุนต่ำการลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทำงการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ รวมทั้งการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับฐานทรัพยากร 
ในพื้นที่และความต้องการของตลาด นำระบบข้อมูลสารสนเทศกำรเกษตร ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการจัด  
เขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำร
เชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
    3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทักษะการประกอบการและพัฒนา
ความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้ า
ออนไลน์ ระบบบัญชี เพื ่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข ้มแข็ง 
มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนานำเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา  
ภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 
   4) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับ
เกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว 
โดยต้องจัดหาสารทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมกำรผลิตสินค้า
เกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีในกำรพัฒนาสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมกำรผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัย 
    5) ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินแหล่งเงินทุน 
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยกำรผลิตต่าง ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการทำการเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยทำงธรรมชำติซ้ำซาก โดยกำหนดเขตพื้นท่ีเกษตรกรรม (zoning) 
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    6) ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้และให้ความรู้  
ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก บำรุงรักษาดูแลและการแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
    7) ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาดวิจัยและพัฒนา
พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พ้ืนบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะ และแกะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมพัฒนามาตรฐานการผลิต
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที ่ยอมรับในระดับสำกลและสอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภค  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก 
    8) ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพกำรทำประมงให้เกิดความยั่งยืน บนพื้นฐานของการรักษา
ทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีดความสามารถ
การทำประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
สร้างรายได้และลดต้นทุนการทำประมง ลดอุปสรรคในการประกอบอำชีพส่งเสริมกำรรวมกลุ่มประมงชายฝั่ง
และประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอำชีพควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ในพื้นที่ และเร่งพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนกำรใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่รวมถึงกำรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาในการแปรรูปมาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง 
 
การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างย่ังยืน” 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับแรกที่เริ ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบ 
เพื ่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที ่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียังคงน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื ่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้ เกิด
ประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนาไว้จำนวน 13 หมุดหมายเพื่อเป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อน มีเป้าหมายและทิศทางที่ช่วยในการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ที่ครอบคลุม 4 มิติการพัฒนา 
ได้แก่ 
    1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
    หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพ้ืนฐานของภาคเกษตร และการสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร 
    หมุดหมายที ่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที ่ยวที ่ เน ้นคุณภาพและความยั ่งยืน  
โดยยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพ่ิมการพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและกระจาย
รายได้สู่พื้นที่ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
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    หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที ่สำคัญของโลก โดยสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเดิมในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับการลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนมาใช้
ยานยนต์ไฟฟ้า 
    หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า
จากสินค้าและบริการสุขภาพซึ่งไทยมีความได้เปรียบ รวมถึงการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในประเทศ 
    หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ
ภูมิภาค เป็นการยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
    หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ
อาเซียน มุ่งเน้นการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายกฎระเบียบ รวมถึงการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมส ามารถ
ปรับเปลี ่ยนไปสู ่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที ่มีผนวกเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื ่อให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ 
 

    2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
    หมุดหมายที ่ 7 ไทยมีว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที ่เข ้มแข็ง มีศ ักยภาพสูง  
และสามารถแข่งขันได้ โดยผลักดันการ พัฒนาศักยภาพของ SMEs สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สามารถ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลก และปรับเปลี่ยนการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรมสำหรับ SMEs 
    หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื ้นที ่และเมืองอัจฉริยะที ่น่าอยู ่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั ่งยืน  
ให้ความสำคัญกับส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพ้ืนที่ โดยการ
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล 
    หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของครัวเรือนยากจน ทั้งในด้านการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือให้เด็ก
จากครัวเรือนยากจนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดความคุ้มครองทาง
สังคมท่ีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย 
 

    3) มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ให้ความสำคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโดยการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้
กลับมาสร้างมูลค่า รวมถึงการเร่งลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาค
เศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 
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    หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การสร้างความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการ
ป้องกันภัยโดยใช้แนวทางธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก รวมถึง
การพัฒนาประสิทธิภาพในการคาดการณ์และเตือนภัย 
 

    4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
    หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตกำลังคนให้ตรงความ
ต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
    หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที ่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
โดยยกระดับภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงและคล่องตัว สามารถก้าวสู่การเป็นภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
รวมถึงการยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2562 – 2565 มีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น  
มีกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ 
ด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมพ้ืนที่การทำเกษตร GAP และเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำเกษตรอินทรีย์ 
 กลยุทธ์ที ่  2 ส ่งเสริมผู ้ผล ิต ผ ู ้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้
นวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก 
และอารยธรรมทวารวดี 
 กลย ุทธ ์ท ี ่  1 พ ัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานและส ิ ่ งอ ้านวยความสะดวกเพ ื ่อเช ื ่อมโยง  
แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที ่ยว  
เชิงคุณภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี
ศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคม   
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 กลยุทธ ์ท ี ่  3 ส่งเสร ิมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ ์ท ั ้งในประเทศ  
และต่างประเทศ  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการส่งออก  
 กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการ  
แข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้  
 กลยุทธ์ที ่ 6 พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ ่มจังหวัด   
และผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 
 
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2561 – 2565 มีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น มีกลยุทธ์ 22 กลยุทธ์  
ในการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่
เติบโตอย่างมั่นคง  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ดิน และนวัตกรรมการทำการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมืองอาหาร 
เมืองสมุนไพรระดับสากล 
 กลยุทธ์ที ่ 3 สร้างสรรค์องค์ความรู ้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 รองรับ
การเกษตรแห่งยุคดิจิทัล และการเกษตรแห่งอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรที่พ่ึงตนเอง 
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 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และมีสมรรถนะที่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได ้
 กลยุทธ์ที่ 6 สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม แบบครบวงจร 
หนุนเสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานการเกษตร 

 กลยุทธ์ที่ 7 สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม จากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว
ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตจากชุมชน 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่าสูง 

 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมืองการค้า
ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว รองรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มีความ
ปลอดภัย รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการค้าชายแดน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สันติสุขตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วย
ความรู้ และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 กลยุทธ์ที ่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีว ิต ลดความเหลื ่อมล้ำ ด้วยคุณภาพการบริการรัฐ  
และระบบสวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อย น่าอยู่ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโตของ
จังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที ่ 3 เสริมสร้างความมั ่นคงทางพลังงาน เพื ่อการพึ ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร  
และพลังงานเพ่ือการส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 
 กลย ุทธ ์ท ี ่  4 พ ัฒนาน ิ เวศน ์ เม ืองท ี ่ เป ็นม ิตรก ับส ิ ่ งแวดล ้อม ลดขยะ ลดน ้ำเส ีย ลดมลพิษ 
ด้วยกลไกชุมชน และการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
 แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จังหวัดราชบุร ี(พ.ศ.2565 - 2569)  
     วิสัยทัศน์  
    เกษตรกรเข้มแข็ง นวัตกรรมเกษตรเพ่ิมมูลค่า พัฒนาทรัพยากรอย่างยั่นยื่น 
 

    พันธกิจ 
    1) สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ในการดำเนินกิจกรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงองค์กรเกษตรกร  
    2) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิต การแปรรูป 
การตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
    3) ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการองค์กรเกษตรกร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต 
กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร 
โดยใช้เทคโนโลยี หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม่ทำให้ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
    4) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรจากเดิมที่ทุ่งขายวัตถุดิบสู่การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 
    5) ประสานหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มุ่งผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 
 

    วัตถุประสงค์ 
    1) เกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร สามารถพัฒนาดำเนินกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2) เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมทั้งมีการขยายปริมาณการแปรรูปสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
    3) มีทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั่วถึงเพียงพอ
คุณภาพดินได้รับการปรับปรุงเหมาะสมแก่การเกษตร 
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   เป้าหมาย  
    1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีความเข้มแข็งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายได้ทุก
ระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
    2) เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต 
การตลาด และการจัดการองค์ความรู้เกษตรกร 
    3) มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเกษตร รวมทั้งพื้นที่ดินได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะ  
ทำการเกษตร 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
เกษตรกร 
    กลยุทธ์การดำเนินงาน 
    กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ องค์กร
เกษตรกร ตามแนวปรัชญชาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
    เป้าหมาย 
    - เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สามารถพัฒนาองค์กรเกษตรกร ตั้งแต่การรวมกลุ่มเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต การแปรรูป การตลาด ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานการพัฒนาตนเอง 
    แนวทางในการพัฒนา  
    แนวทางในการพัฒนาภายใต้กุลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุ่มของ องค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญชาของเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความเข้มแข็งบนพ้ืนฐาน
การพัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ตามปรัชญชาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สร้างความเข้าใจการ
ร่วมกิจกรรมของสมาชิก กำหนดกฎ ระเบียบของกลุ่ม การร่วมกำหนดกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
การแปรรูปและการรวมขายผลผลิต 
    กลยุทธ์ที ่ 1.2 การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีด้าน
เกษตรกรรม และการจัดการแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
   เป้าหมาย 
    - เพื่อให้เกษตรได้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและ
วางแผนการผลิต และการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตามหลักที่ถูกต้องและเหมาะสม 
    - ถ่ายทอดองค์ความรู ้การใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการกลุ ่ม วางแผนการผลิต 
การตลาด และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต 
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    แนวทางในการพัฒนา  
    แนวทางในการพัฒนาภายใต้กุลยุทธ์ที่ 1.2 การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา อบรม ถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม และการจัดการแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนำมาใช้เป็น
แนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมและการ
จัดการแก่เกษตรกร  
    วิธีดำเนินการ 
    1) ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร บูรณาการข้อมูลร่วมด้านการเกษตร 
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ โดยเป็นการประสานการดำเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง  
    2) ถ่ายทอดองค์ความรู ้การใช้ เทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื ่อการศึกษาหาข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต การตลาด การสร้าวมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ ่น การผลิต การแปรรูป 
การตลาดสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
    กลยุทธ์การดำเนินงาน  
    กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถ่ายถอด
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางการเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม 
    เป้าหมาย 
    - ทบทวนทิศทางการวิจัยด้านการเกษตรให้สามารถตอบสนองความได้เปรียบในการผลิต
เพ่ือการแข่งขันของสินค้าเกษตรสู่ตลาด 
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม 
   แนวทางในการพัฒนา 
    แนวทางในการพัฒนาภายใต้กุลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และการถ่ายถอดองค์ความรู ้ที ่ได้รับจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื ่อประโยชน์ทางการ
เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม 
   วิธีดำเนินการ 
    1) ส่งเสริม สนับสนุนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ ่น สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร 
    2) ประสานหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย นำผลงานที่ผ่านการรับรองแล้ว เผยแพร่ให้องค์กร
เกษตรกรผลิตใช้เองหรือผลผลิตจำหน่ายแก่เกษตรกร เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือการเกษตร 
เครื่องมือการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น 
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    กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้าน
วตักรรมการผลิตทางเกษตร การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพ ระหว่างเครือข่ายองค์กรกับ
ภาครัฐและเอกชน 
    เป้าหมาย 
    - เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ 

  - การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรเกษตกรรรายสินค้า จากระดับหมู่บ้าน ดำบล อำเภอ 
จังหวัด สู่ระดับชาติ 

  แนวทางในการพัฒนา 
  แนวทางในการพัฒนาภายใต้กุลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง

และพัฒนาความร่วมมือในด้านนวัตกรรมการผลิตทางเกษตร การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการ
ยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรกับภาครัฐและเอกชน 

  วิธีดำเนินการ 
  ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน รวมกลุ่ม

ระดับความคิดเห็นในการพัฒนาแก้ไขปัญหาตามลักษณะเฉพาะของสินค้า แต่ละชนิดซึ่งแตกต่างกัน ตั้งแต่การ
ผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป การตลาด 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิธีชีวิตอย่าง
ยั่งยืน  

  กลยุทธ์การดำเนินงาน 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 เพ่ิมความม่ันคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศ พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ำเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไกชุมชน และการ
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

  เป้าหมาย  
  - เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และความ

หลากหลายทางชีวภาพ ไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น 
  - ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสียหายให้ฟื้น 
  แนวทางในการพัฒนา 
  แนวทางในการพัฒนาภายใต้กุลยุทธ์ที่ 3.1 เพ่ิมความม่ันคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ำเสีย ลดมลพิษ 
ด้วยกลไกชุมชน และการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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  วิธีดำเนินการ 
  1) สนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ในการประหยัดและใช้น้ำอย่างคุ้มค่ากับผลิตทางการ

เกษตรที่ได้ในวิธีการต่างๆ อย่างจริงจังให้ได้ผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
  2) บูรณาการกับหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเบ็ดเสร็จ เพ่ือให้การจัดการน้ำเป็น

วาระแห่งชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม สิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใน

ที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมของตนเอง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาดินและแหล่งน้ำเพ่ือจัดระบบชลประทาน 
  เป้าหมาย 
  - เกษตรกรที่ทำกินในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองสิทธิทำกินและได้รับความ

ช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ 
  - เกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม 
  - การดำเนินการให้มีสระ ฝาย อ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ ต้องเป็นการผสมผสานทั้งขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บูรณาการความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือความสำเร็จตามเป้าหมายในพื้นท่ีสำคัญ  

 แนวทางในการพัฒนา 
  แนวทางในการพัฒนาภายใต้กลยุทธ์ที ่ 3.2 การพัฒนาคุ้มครองพื ้นที่เกษตรกรรม สิทธิ

เกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเอง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาดินและ
แหล่งน้ำเพ่ือจัดระบบชลประทาน  

  วิธีการดำเนินการ 
  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงระบบการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้

และการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตอนุรักษ์ ให้เป็นมาตราฐานที่ยอมรับร่วมกัน 
  กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อนุรักษ์วัฒนธรรมที่

สอดคล้องกับวิธีชีวิตอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมาย 
  - ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรสามารถบริหารจัดการศูนย์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

อนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 
  แนวทางในการพัฒนา 
  แนวทางในการพัฒนาภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิธีชีวิตอย่างยั่งยืน 
    วิธีการดำเนินการ 

  - นำสมาชิกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ศึกษาดูงานของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จแล้วนำมาพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที ่
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ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 
1) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4) การสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

1) รักษาเสถียรภาพรำคำสินค้ำเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสำคัญ 
2) ลดต้นทุนและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตที ่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง  
ของภาครัฐ 
3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
4) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
5) ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินแหล่ งเงินทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
6) ส่งเสริมการปลูกไม้มีคา่เป็นพืชเศรษฐกิจ 
7) ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
8) ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอำชีพกำรทำประมงให้เกิดความยั่งยืน 

 
การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2562 – 2565 

1) พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
2) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 
3) พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ 
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2561 – 2565 

1) พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง 
2) เสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มี 
มูลค่าสูง 
3) การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) 

1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
2) การส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิธีชีวิตอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล 

 

  ประวัติความเป็นมา 

  ตำบลท่าชุมพล เดิมมีชื ่อว่าตำบลบ้านหลาย ต่อมาเปลี ่ยนเป็นตำบลคลองควาย  
และได้เปลี่ยนเป็นตำบลท่าชุมพลมาจนถึงปัจจุบัน ตำบลท่าชุมพล เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
อำเภอโพธาราม มีจำนวนหมู่บ้านทั ้งสิ ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู ่ 1 บ้านคลองควาย หมู ่ 2 บ้านข้าวสาร  
หมู่ 3 บ้านชำแระบน หมู่ 4 บ้านชำแระล่าง หมู่ 5 บ้านวังคา หมู่ 6 บ้านท่าหลวงพล หมู่ 7 บ้านดอนรัก  
หมู่ 8 บ้านห้วยเสือร้าง และหมู่ 9 บ้านหนองบุญเรือน 
 
  ที่ตั้งและอาณาเขต 
 

แผนที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

 
 

  ตำบลท่าชุมพลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอโพธาราม โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลชำแระ และตำบลเตาปูน 
             อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  ทิศใต้        ติดต่อกับ     ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     ตำบลโพธาราม และตำบลคลองข่อย  
            อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ     ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 



28 
 

  การปกครอง / ประชากร 

  ตำบลท่าชุมพล มีพ้ืนที่ทั้งหมด 10,268 ไร่ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 
7,641 คน ครัวเรือนจำนวน 3,275 ครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ (ไร่) 
ประชากร 

(คน) 

1 คลองควาย นายประสงค์ ตินพ 908 798 

2 ข้าวสาร นายโชคชัย ตินพ 677 1,199 

3 ชำแระบน นายดำรง ยอดสิงห์ 649 716 

4 ชำแระล่าง นายสายัณห์ ทองคำ 1,764 1,110 

5 วังคา นายเอก โนรีสุวรรณ 777 481 

6 ท่าพล นายอรุณ อ้นพันธ์ 639 717 

7 ดอนรัก นายเกษม ทรัพย์เงิน 930 427 

8 ดอนสมอ นายมนตรี ศรีสวัสดิ์ 2,306 861 

9 หนองบุญเรือง นายชูชาติ ปุริมะ 1,608 732 

รวม 9 หมู่บ้าน 10,268 7,641 
 

แผนที่ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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  ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 

    ตำบลท่าชุมพลมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำแม่กลองและยังมีลำคลองสาย
เล็กๆ จำนวนมากทำให้มีน้ำตลอดปี พื้นที่จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม 
โดยมีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ทางด้านทิศตะวันออกมีคลองบางสองร้อยไหลขนาบทาง  
ด้านทิศตะวันตก มีระบบชลประทานแม่กลองฝั่งขวาครอบคลุมทั้งตำบล 
 
  ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 

  ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลท่าชุมพลเป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤด ูดังนี้ 
    - ฤดูหนาว เริ ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้ง  จะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทย ทำให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง โดยในเดือนธันวาคมและมกราคมมีอากาศหนาวจัดในรอบปี 
 - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่าง
ของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม  ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั ่วไป  
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีเนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีกโลกใต้มาอยู่ใน
ละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มท่ี 
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูที่มีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดจาก มหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทย ลมนี้เป็นลมร้อนและชื้นจึงทำให้มีฝนชุกทั่วไป 
และมีอากาศชุ่มชื้น เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนตุลาคม 
 
  แหล่งน้ำ 

  ประชาชนและเกษตรกรในตำบลท่าชุมพลมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง และพ้ืนที่เกษตรกรรมของตำบลท่าชุมพลทั้งหมดอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ชลประทาน ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธารม จังหวัดราชบุรี 
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    - พ้ืนที่อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลท่าชุมพล มีพ้ืนทีอ่่างเก็บน้ำและแหล่ง
น้ำธรรมชาติ จำนวน 721.04 ไร่ 

แผนที่แสดงพื้นที่อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 
 
  ชุด/กลุ่มดินและความเหมาะสมของดิน 

 
 

 ลักษณะดินของตำบลท่าชุมพล มีลักษณะดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วน
เหนียวปน ทรายแป้ง ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้ม และสีน้ำตาลปนเทา ดินล่างมี
ลักษณะเนื้อ ดินและสีไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับตะกอนที่น้ำพามาทับถมในแต่ละปี ซึ่งอาจแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน 
เนื้อดิน เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายสลับกันไปมา สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปน 
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เหลือง โดยหากแบ่งเป็นกลุ ่มชุดดิน จะประกอบด้วย 3 ชุดดิน ได้แก่ กลุ ่มชุดดินที่ 4 , 38 และ 21  
มีรายละเอียดแต่ละกลุ่มชุดดิน ดังนี้ 
  กลุ่มชุดดินที่ 4 จำนวน 4,865 ไร่ 
 คุณสมบัติของดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ  
พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ำพา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก
ที่มีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหง
เป็นร่องในฤดูแล้ง และอาจมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดำ หรือเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทา น้ำตาล น้ำตาลอ่อน
หรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้ำตาลแก่ หรือสีแดง อาจพบก้อนปูน  
หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย  
แต่ถ้าดินมีก้อนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือด่างปานกลาง 
 กลุ่มชุดดินที่ 38 จำนวน 2,575 ไร่ 
 คุณสมบัติของดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นพวกตะกอนลำน้ำ ที่มี
ลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆของตะกอนลำน้ำในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดินริมน้ำ หรือที่ราบตะกอนน้ำพา 
เป็นพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวก
ดินร่วนหรือดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ำตาลในชั้นดินล่าง ในบางบริเวณ
มีแร่ไมกาหรือก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง 
 กลุ่มชุดดินที่ 21 จำนวน 2,295 ไร่ 
  คุณสมบัติของดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ  
หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ 
พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบ มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน
หยาบ โดยมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพ้ืน
เป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ำตาล และอาจพบมีศิลาแลงอ่อน
ในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
 
  ระบบบริการพื้นฐาน(การคมนาคมขนส่ง) 
  ตำบลท่าชุมพล มีเส้นทางคมนาคม/ขนส่งสายหลักที ่สำคัญ คือ ถนน โพธาราม  
- เขาขวาง เป็นถนน 2 เลน ซ่ึงเป็นถนนเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคม/ขนส่ง ระหว่างตำบลและอำเภอใกล้เคียง 
การเดินทางมีความสะดวกสบาย 
 
  การไฟฟ้า 
    การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที ่ 
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  การประปา 
    ตำบลท่าชุมพลมีมีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน โดยจำแนกเป็น ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาล จำนวน 5 หมู่บ้าน และแบบประปาผิวดินจำนวน 4 หมู่บ้าน 
 
  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลนับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคร ิสต ์ และอิสลาม  
มากตามลำดับ โดยในพื้นท่ีตำบลท่าชุมพล มีวัดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
   1. วัดเฉลิมอาสน์       ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
   2. วัดชัยรัตน์         ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
   3. วัดท่าหลวงพล        ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
 
  การศึกษา 

  ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับการศึกษาในระดับประถามศึกษา(ป.4 ,ป.7,ป.6) มากที่สุด 
ร้อยละ 45.63 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ (มศ.1-3 หรือ ม.1-3) ร้อยละ 17.41 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6) ร้อยละ 13.47 โดยในตำบลท่าชุมพล มีโรงเรียน 3 โรงเรียน และ
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 1 ศูนย์ ดังนี้ 
   1. โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
   2. โรงเรียนวัดชัยรัตน์        ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
   3. โรงเรียนวัดท่าหลวงพล       ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
   4. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลท่าชุมพล 
 
  สาธารณสุข 
  ตำบลท่าชุมพล มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แหง ได้แก่ 
    1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลท่าชุมพล  ตั้งอยู่หมู่ที ่4 
    2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดอนแฉลบ  ตั้งอยู่หมู่ที ่9 
 
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 44.98 , อยู่ระหว่างกำลัง
ศึกษา ร้อยละ 20.65 , ค้าขาย ร้อยละ 8.92  , ทำการเกษตรกรรม ร้อยละ 7.05 มากตามลำดับ 
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แบบข้อมูลการเกษตรตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563 

 

 
รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช พืชอายุสั้น (รต.01) จำแนกตามพื้นที ่

ข้อมูลจาก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 
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กลุ่ม ทั้งหมด ชนิด ทั้งหมด พันธุ ์ทั้งหมด 

จังหวัด ราชบุรี อำเภอ โพธาราม ตำบล ท่าชุมพล ปี 2564 

ตัดยอดข้อมลู ณ วันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:55 น. 

พืช 
จำนวน 

ครัวเรือน
เกษตร 

เนื้อที่
ปลูก 
(ไร่) 

เนื้อที่ไว้
หน่อไว้ตอ 

(ไร่) 

เนื้อที่เสียหาย 
(ไร่) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
ผลผลิต 

(ไร่) 

ผลผลิต 
ที่เก็บเกี่ยวได้ 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ไร่) 

ราคาท่ีเกษตรกร 
ขายได้เฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 
ข้าว 274 3,509.25 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
ข้าวนาป ี 274 3,509.25 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
พืชไร่ 4 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
อ้อยโรงงาน 4 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
พืชผัก 82 518.00 0.00 0.00 430.00 952,815.00 2,215.85 15.87 
กระเจี๊ยบเขียว 10 100.00 0.00 0.00 80.00 180,600.00 2,257.50 20.33 
แตงกวา 35 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
ถั่วฝักยาว 5 60.00 0.00 0.00 60.00 132,000.00 2,200.00 27.44 
บวบ 10 130.00 0.00 0.00 130.00 171,000.00 1,315.38 11.30 
ผักกวางตุ้ง 2 20.00 0.00 0.00 20.00 26,715.00 1,335.75 10.06 
มะเขือเปราะ 20 160.00 0.00 0.00 140.00 442,500.00 3,160.71 12.71 
พืชผัก 82 518.00 0.00 0.00 430.00 952,815.00 2,215.85 15.87 

หมายเหตุ : เป็นตัวเลขประมาณการจะมคีวามชัดเจนเมื่อได้สรุปผลเป็นข้อมูลเอกภาพแล้วเท่าน้ัน    

แหล่งที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร      
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รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช พืชอายุยาว(รต.02) จำแนกตามพื้นที ่

กลุ่ม ทั้งหมด ชนิด ทั้งหมด พันธุ ์ทั้งหมด 

จังหวัด ราชบุรี อำเภอ โพธาราม ตำบล ท่าชุมพล ปี 2564 

ตัดยอดข้อมลู ณ วันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:55 น. 

พืช 
จำนวนครัวเรือน 

เกษตรกร 
  

เนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด (ไร่) เนื้อที่เสียหาย 
(ไร่) 

  

เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
(ไร่) 

ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัม)  

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ย 
(บาท/กิโลกรัม) 

  
ให้ผลผลิต ยังไม่ให้ผล 

รวม 
(ไร่) 

/เนื้อที่ให้ผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไร่) 
/เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(กิโลกรัม/ไร่) 

ไม้ผล 52 100.75 20.75 121.50 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
กล้วยน้ำว้า 36 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

ชมพู ่ 4 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
มะม่วง 7 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
ลำไย 5 15.75 20.75 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

ไม้ยืนต้น 20 50.00 121.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
มะพร้าว 19 50.00 120.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
อินทผลัม 1 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 - - - 

ไม้ผล 52 100.75 20.75 121.50 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

หมายเหตุ : เป็นตัวเลขประมาณการจะมคีวามชัดเจนเมื่อได้สรุปผลเป็นข้อมูลเอกภาพแล้วเท่าน้ัน     

แหล่งที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร       
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แบบข้อมูลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

 

* หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชุมพล มีชื่อหมู่บ้าน คือ “หัวหิน” หรือ “คลองควาย” * 
 

ข้อมูลจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
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แบบข้อมูลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 
 

* หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชุมพล มีชื่อหมู่บ้าน คือ “หัวหิน” หรือ “คลองควาย” * 
 

ข้อมูลจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 



38 
 

แบบข้อมูลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

 

* หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชุมพล มีชื่อหมู่บ้าน คือ “หัวหิน” หรือ “คลองควาย” * 
 

ข้อมูลจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
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แบบข้อมูลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 
 

* หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชุมพล มีชื่อหมู่บ้าน คือ “หัวหิน” หรือ “คลองควาย” * 
 

ข้อมูลจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
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ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 
 

ข้อมูลจาก สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 
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ส่วนที่ 3 
การประเมินสถานการณ์ด้านการเกษตรของตำบล 

 

ผลการศึกษาข้อมูลจากการประเมินสถานการณ์ด้านการเกษตรของตำบล 
  ตำบลท่าชุมพลเป็นหนึ่งในตำบลซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลักษณะทั่วไป
เป็นพื้นที่ราบลุม ติดแม่น้ำแม่กลองและยังมีลำคลองสายเล็กๆ จำนวนมากทำให้มีน้ำตลอดปี พื้นที่จึงเหมาะ
สำหรับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โดยมีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน 
ทางด้านทิศตะวันออกมีคลองบางสองร้อยไหลขนาบทางด้านทิศตะวันตก มีระบบชลประทานแม่กลองฝั่งขวา
ครอบคลุมทั้งตำบล จากผลการรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ด้านที่ดินของตำบลท่าชุมพล ปี 2563 พบว่า
ตำบลท่าชุมพล มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,268 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 6,288 ไร่ พื้นที่อื่นๆนอกเหนือพื้นที่
เกษตรกรรม 3,441 ไร่ ส่วนมากเป็นพื้นที่ของตำบลเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากถึง 4,908 ไร่ 

  ด้านสังคม ตำบลท่าชุมพลมีประชากร จำนวน 9,677 คน มี 3,275 ครัวเรือน ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุธ รองลงมาคือศาสนาคริสต์ มีวัดพุทธ 3 วัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง  

  ด้านเศรษฐกิจ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลท่าชุมพลเป็นที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลจึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่
สำคัญของตำบล อย่างไรก็ตามประชาชนตำบลท่าชุมพลส่วนใหญ่แล้ว ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เนื่องจาก
ตำบลท่าชุมพลตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ ่งมีการจ้างงานทั้งในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก เป็นผลดีต่อ
เศรษฐกิจของตำบล ประชากรของตำบลท่าชุมพลจึงมีรายได้ที่เกิดจากหลายช่องทาง โดยส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทต่างๆ และมีอาชีพรองคือภาคการเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว 
ปลูกพืชผัก เลี้ยงโค เป็นต้น สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก มักจะทำนาข้าวเป็นหลัก และมี
การเลี้ยงโค ปลูกพืชผัก เป็นอาชีพรอง โดยมีรายได้เฉลี่ย 22,469.60 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 
* หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชุมพล มีชื่อหมู่บ้าน คือ “หัวหิน” หรือ “คลองควาย” * 
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 การผลิตผลผลิตทางการเกษตรของตำบล 

 
 

    ตำบลท่าชุมพล มีพื้นที่ทำนาข้าว 4,908 ไร่ เกษตรกรนิยมปลูกข้าวสายพันธุ์ สุพรรณบุรี 1  
และปทุมธานี 1 โดยเกษตรกรผู้ทำนาส่วนใหญ่จะซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกมาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  
ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและมีราคาเป็นธรรมกับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรผู้ทำนาของตำบลท่าชุมพล  
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำไปผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกต่อไป และเกษตรกรที่ผลิตข้าวเปลือกเพ่ือส่งจำหน่ายให้กับโรงสี 

  เกษตรกรตำบลท่าชุมพลนิยมทำนาปีละ 2 ครั้ง (หากมีน้ำอย่างเพียงพอ) โดยนาปีจะเริ่มทำ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม และเริ่มทำนาปรังตั้งแต่เดือนมีนาคมจน
เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี ผลผลิตข้าวอยู่ในระดับดี เฉลี่ ยประมาณ 700 – 1,000 
กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ประมาณ 4,000 – 5,000 บาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในตำบลท่าชุมพล 
ใช้วิธีปลูกข้าว แบบหว่านน้ำตม มีขั้นตอนดังนี้ 

   1. การเตรียมดิน โดยการไถ 1 ครั้งแล้วหมักไว้ 7 วัน แล้วคราด 2 ครั้งให้เรียบ
เพ่ือที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ได้  

   2. เตรียมเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบรุี 
และใช้ในอัตรา 25 – 30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยนำใส่กระสอบปุ๋ย แล้นำไปแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำขึ้นมาหุ้มต่ออีก  
2 คืน เพื่อให้รากงอก ก่อนที่จะนำไปหว่าน 

   3. เมื่อเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยน้ำออกให้หมดแล้วหว่านข้าวทันที 
    4. การดูแลรักษา หลังจากข้าวงอกได้ประมาณ 7- 10 วัน เกษตรกร จะใช้สารเคมี 

ในการป้องกันกำจัดวัชพืช แล้วเริ่มเอาน้ำเข้านาในระยะกล้าจนถึงแตกกอ ในระดับน้ำไม่ควรเกิน 5 เซ็นติเมตร 
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หลังจากแตกกอเต็มที่แล้วเอาน้ำเข้าเพิ่มขึ้นอีกแต่ไม่ควรเกิน 10 เซ็นติเมตร และจะใช้สารเคมีป้องกันกำจัด
แมลง หากพบแมลงศัตรูพืชระบาด เช่น เพลี้ยไฟ ใช้สารเคมี มาลาไทออน 30 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตร ,คาบาริล 30 
กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หนอนกอข้าว ใช้สารเคมี ครอร์ไพริฟอส 80 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร 

   5. การใส่ปุ๋ย ส่วนมากเกษตรกรจะใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ดังนี้ 
      ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 หลังจากหว่านประมาณ 10 – 15 วัน  

ในอัตรา 20- 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
      ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 บวกกับ ปุ๋ยสูตร 46 – 0 - 0 ใส่ระยะแตก

กอ ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยสูตร 46 – 0 - 0 ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
      ครั ้งที ่ 3 ใส่ปุ ๋ยสูตร ปุ ๋ยสูตร 46 – 0 - 0 ใส่ระยะข้าวกำเนิดช่อดอก  

ปุ๋ยสูตร ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
   6. การเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยวของข้าวแต่ละพันธุ์จะไม่เท่ากัน อายุประมาณ 

100 – 120 วันการเก็บเกี่ยวจะใช้รถเกี่ยว โดยเกษตรกรจะนำผลผลิตข้าวไปจำหน่ายที่โรงสีในพื้นที่ตำบล
ใกล้เคียง โดยเฉพาะโรงสีในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง และโรงสีในพื้นที่ตำบลนางแก้ว 
อำเภอโพธาราม หรือนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอโพธาราม จำกัด  

    สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 
เกษตรกรต้องผ่านกระบวนการอบรม ใช้เมล็ดพันธุ์ตามกำหนด ใช้วิธีการปักดำในการเพาะปลูก มีการกำจัด
พันธุ์ปน และมีการบำรุงดูแลต่างๆ ผ่านการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจะนำไป
จำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีตามโควตาที่ได้รับมา หากผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรมากเกิน
กว่าที่ได้กำหนดไว้ เกษตรกรจะนำไปจำหน่ายในโรงสีในราคาปกติ 

  ศักยภาพการเพาะปลูกข้าวในตำบลท่าชุมพล 
  ตำบลท่าชุมพล มีพื้นที่ทั ้งหมด 10,268 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมในการ

เพาะปลูกข้าวเป็นอย่างมาก จากการประเมินความเหมาะสมของดินในการปลูกข้าว ตำบลท่าชุมพลมีพื้นที่
ที่ดินมีความเหมาะสมการปลูกข้าวมาก จำนวน 6,385.22 ไร่ ดินมีความเหมาะสมปานกลาง จำนวน 1082.86 
ไร่ และดินไม่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าว จำนวน 3 ,222.27 ไร่ ซึ่งตรงกับสภาพการใช้ที่ดินของ
ตำบลท่าชุมพลในปัจจุบันที่พื ้นที่ปลูกข้าวมากถึง 4 ,908 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ดินมีความเหมาะสมมาก  
และในส่วนของเขตที่ดินไม่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว พื้นที่ตำบลท่าชุมพลจะใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบกิจการอื่นๆ เช่นการปลูกพืชผัก เลี้ยงปศุสัตว์ หรือเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงนับได้ว่าตำบลท่าชุมพลใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมในดำเนินกิจกรรมต่างๆตามเขตพื้นที่นั้นๆ ประกอบกับตำบลท่าชุม
พลอยู่ในพ้ืนที่ชลประทานทั้งตำบล จึงมีแหล่งน้ำครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำ
จากแหล่งกักเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเอง หรือระบบน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เกษตรกรตำบลท่าชุมพลมี
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี สามารถทำนาได้ปีละ 2 รอบ รวมถึงเกษตรกรตำบลท่าชุมพลมี
การรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนะนำการจำหน่าย การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตโดยการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพที่เกษตรกรในตำบล 
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  อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลท่าชุมพลประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง อาทิ 
ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเตรียมดิน ค่าปุ๋ย ยา สารเคมี ค่าแรงงาน และอื่นๆ ทำให้เกษตรกรประสบกับ
ปัญหาการขาดทุนในการผลิต ประกอบกับเกษตรกรตำบลท่าชุมพลยังขาดการแปรรูปสร้างมูลค่ าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตก่อนจำหน่าย รวมถึงยังขาดการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรจะนำผลผลิตไป
จำหน่ายยังผู้รวบรวมหรือพ่อค้าคนกลาง เช่น เกษตรกรผู้ทำนาจะนำข้าวสารไปจำหน่ายที่โรงสี หรือเกษตรกร
ผู ้ปลูกพืชผักจะนำผลผลิตไปจำหน่ายยังตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี(ตลาดศรีเมือง)  
หรือเกษตรกรปลูกและส่งผลผลิตให้กับผู้ประกอบการตามที่ได้ทำข้อตกลงซื้อขายไว้ แม้ว่าเกษตรกรจะมีแหล่ง
รองรับผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้แน่นอน แต่หากเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้หรือแนวคิดเกี่ยวกับ
การทำตลาดสินค้าเกษตร หรือการจำหน่ายสินค้าเกษตรตามช่องทางออนไลน์ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการ
จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจด้านการเกษตรที่
มีการเติบโตมากขึ้นได้ 
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ปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  สภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนเกษตรกรรม
ระดับตำบล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 6 ด้าน ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหา
แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร
และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ราชบุรีได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชน 
ของตำบลท่าชุมพลแล้ว ดังนี้ 

ปัญหาหนี้สิน 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. ปัญหานี ้ส ินของเกษตรกรที่
เ ก ิ ด จ า ก ก า ร ล ง ท ุ น ภ า ค
การเกษตร 

1. ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
2. ราคาจำหน่ายผลผล ิตไม ่มี

เสถียรภาพ 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ 

1. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
2. พักหนี้ พร้อมกับลดดอกเบี้ยภาค

การเกษตรให้กับเกษตรกร 
3. ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนในการพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจ 

4. ปรับเปลี ่ยนชนิดพืช/ปศุส ัตว์/
ประมง ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

5. เ พ ิ ่ ม อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้ ก า ร ผ ลิ ต
สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุน
การเกษตร 

6. ส่งเสริมการรวมกลุ ่มเกษตรกร
เพ ื ่ อร ่ วมก ันลงท ุน เก ี ่ ย วกั บ
เ ค ร ื ่ อ ง จ ั ก ร แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

7. ปร ับเปล ี ่ยนพื ้นท ี ่การเกษตร
บางส่วนเป็นการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การลงทุน 
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2. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่
เก ิดจากค่าใช ้จ ่ายนอกภาค
การเกษตร 

1. ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น 
2. ขาดการวางแผนการเงินที่ดี 

1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
มาใช ้ในการดำรงช ีพและการ
ประกอบอาชีพ 

2. สร้างอาชีพเสริมในครัวเรือนและ
ชุมชน 

3. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
 

ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเดิมใช้
งานได้ไม่เต็มศักยภาพ 

1. คลองส่งน้ำตื้นเขิน จากตะกอน
ดิน วัชพืช และมีผักตกชวามาก 

2. คลองส่งน้ำ และประตูน้ำชำรุด 
3. เมื่อชลประทานมีการจัดสรรน้ำ

ให้เกษตรกร เกษตรกรผู ้ที ่อยู่
ท ้ ายน ้ ำ ไม ่ ได ้ ร ั บน ้ ำ อย ่ า ง
เพียงพอ 

4. ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย 

1. ข ุ ด ล อ ก ค ู ค ล อ ง ท ุ ก ส า ย  
เพ ื ่ อ เป ิดทางให ้น ้ำ ไหลได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

2. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและประตู
เปิดปิดน้ำที่ชำรุดทุกพ้ืนที่ 

3. สร้างประตูเปิดปิดน้ำเพิ่มเติม 
4. ดาดคลองซีเมนซ์ในคูคลอง 
5. วางแผนการบริหารจัดการน้ำ

ในชุมชนจากทุกภาคส ่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร ฟาร์ม
เพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำ โรงงาน
อุตสาหกรรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกท้องที่ที ่มีส่วน
ร่วม และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
ร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

6. บ ั ง ค ั บ ใ ช ้ ก ฎ ห ม า ย ด ้ า น
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

2. แหล่งน้ำไม่เพียงพอ 1. บางพื้นที่มีการปนเปื้อนของน้ำ
บาดาลทำให ้น ้ ำบางดาลมี
ค ุณภาพต ่ ำ  ไม ่ สามารถใช้
อุปโภค บริโภคได้ 

2. ม ี แหล ่ ง น ้ ำ ไ ม ่ ก า ร เ กษตร
เพียงพอในฤดูแล้ง จากลำห้วย
และสระกักเก็บน้ำที่แห้ง 

1. ปรับปรุงแก้ไขระบบกรองน้ำ
เพ ื ่ อปร ั บปร ุ งค ุณภาพน้ ำ
บาดาลให้มีคุณภาพด ี

2. ดำเนินการสร้างและพัฒนา
แหล ่ งน ้ ำท ี ่ ม ี อย ู ่ เ ด ิ มและ
สร้างใหม่ ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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3.  ก่อสร้างระบบสูบน้ำจากสระ
น ้ ำ เพ ื ่ อการ เกษตรโดยใช้
พ ล ั ง ง า น แ ส ง อ า ท ิ ต ย ์ ใ ห้
เกษตรกร 

 

ปัญหาที่ดินทำกิน 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. พื้นที ่เหมาะสมแก่การเกษตร
ถูกใช้เพื ่อการก่อสร้างอาคาร
และดำเนินกิจการต่างๆ 

1. ขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2. ปัญหาของอาชีพเกษตรกรรมที่
ม ีมากมาย ทำให ้ เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปทำอาชีพอ่ืน 

3. เกษตรกรขายที่ดินทำกินให้กับ
นายทุน 

1. การออกกฎหมายจัดเก็บภาษี
ท ี ่ด ินในอัตราก ้าวหน ้าตาม
มูลค่าและขนาดการถือครอง
ที่ดิน รวมไปถึงการมีกฎหมาย
กำหนดเพดานการถือครอง
ที ่ด ินสูงสุดของเอกชนแต่ละ
ราย เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ในที่ดินอย่างคุ้มค้า ไม่ปล่อยให้
รกร้างว ่างเปล่า และยังเป็น
การเพิ่มต้นทุนให้กับนายทุนที่
สะสมที่ดินเพื่อเก็งกำไร มีผล
ให ้ เกิดการกระจายการถือ
ครองที่ดินออกมา 

2. ปรับปรุงพ.ร.บ.การเช่าที ่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรม ให้มีความ
เป็นธรรมต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 
เพื ่อเอื ้อให้ผู ้ถือครองที ่ดินไม่
ปล่อยที่ดินไว้รกร้าง 

3. ส่งเสริมให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่
จ ะ ม า ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรมต่อไป 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่เช ่าท ี ่ดิน 
ทำกิน และถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายท ุนในการร ับส ิทธิ
ประโยชน์ความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

1. เกษตรกรขาดองค ์ ความรู้
เกี ่ยวกับพ.ร.บ.เช่าที ่ด ินเพ่ือ
การเกษตรกรรม 

1. สร ้ า งความเข ้มแข ็ ง ให ้แก่
เกษตรกรโดยการส่งเสริมการ
ทำสัญญาเช่าให้ถูกต้อง พร้อม
กับให้องค์ความรู้ด้านกฎหมาย
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2. ที่ดินเดิมของเกษตรกรตกเป็น
ข อ ง น า ย ท ุ น ห ร ื อ ส ถ า บั น
การเงิน 
 

การเช่าที่ดินให้เกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง 

2. ศึกษาอัตราการเช่าที ่ดินของ
เกษตรกรในพื ้นท ี ่และชนิด
สินค้าให้มีความเหมาะสม 

 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. ราคาข้าวตกต่ำ 1. ผลผลิตข้าวออกสู ่ตลาดมาก
เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

2. ราคาข้าวของประเทศคู ่แข่ง
ลดลง 

3. อุตสาหกรรมอาหารส ัตว ์ใช้
ว ั ต ถ ุ ด ิ บผล ิ ตอาหารส ั ตว์
ทดแทนการใช้ข้าว 

1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
และองค์กรเกษตรกรผู ้ทำนา 
ให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 

2. ให ้องค ์ความร ู ้ ในการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิตข้าว 

3. ควบคุมการเพาะปลูกให้อยู่ใน
พ้ืนที่เขตเหมาะสม 

4. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน 

5. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ
ผล ิ ต ข ้ า ว อย ่ า ง ค รบว งจร  
ให้สามารถจำหน่ายในตลาด
ระดับสูงได ้

6. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
สร้างนวัตกรรมข้าว 

2. ราคาสินค้าเกษตรชนิดอื ่นๆ
ตกต่ำ 

1. เกษตรกรขาดการวางแผนการ
เพาะปล ูก และการบร ิหาร
จ ัดการพื ้นที ่การเกษตร ทำ
ให ้ผลผล ิตชนิดเด ียวก ันล้น
ตลาด และส่งผลทำให้ราคาถูก 

2. ประชาชนในพื้นท่ียังขาดทักษะ
การประกอบการและความรู้
ด้านการตลาด 

1. เพ่ิมองค์ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการภาคเกษตร 

2. ส่งเสริม และสร้างกลุ่มองค์กร
เกษตรกรเพ่ือต่อราคาผลผลิต 
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3. เกษตรกรไม่เห็นความสำคัญ
ของการรวมกลุ ่ม เพื ่อสร้าง
อำนาจการต่อรอง 

 

ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. ต้องการองค์ความรู ้เกี ่ยวกับ
การลดการใช้สารเคมีในการ
ผลิตพืช 

1. เกษตรกรต้องการลดต้นทุน
การผลิตพืชที ่ เกิดจาการใช้
สารเคมีในการผลิต 

2. เกษตรกรต้องการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตของตนเอง
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ใน 
การผลิต 

2. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  
การผลิตสมุนไพรในป้องกัน
กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

3. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการ
ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 

4. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่าง
ถูกวิธี 

2. ต้องการองค์ความรู้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับการผลิต
ด้านการเกษตร 

1. เกษตรกรต้องการมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

2. เกษตรกรต้องการจำหน่าย
ผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น 

1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ผลิต(ลดต้นทุน เพิ ่มปริมาณ 
และค ุณภาพ)ของผลผลิต
การเกษตร 

2. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การ
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตการเกษตร 

3. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ต ล า ด ภ า ค
การเกษตรให้เกษตรกร 
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3. ต้องการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เกษตรกรต้องการความมั่นคง
ในการดำรงชีพอย่างมั ่นคง
ยั่งยืน 

2. เกษตรกรต้องการต้นแบบของ
การทำเกษตรกรรมที่ประสบ
ผลสำเร็จ 

1. อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ประสบผลสำเร็จ 

2. จัดตั ้งและส่งเสริมให้มีศูนย์
การเรียนรู้เกี ่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที ่

3. นำปราชญ ์ เกษตร/บ ุคคล
ต้นแบบ ที่ประสบผลสำเร็จใน
การประกอบอาชีพการเกษตร 
เป ็นผ ู ้ถ ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 

4. ปัญหาของเกษตรกรผู ้ทำนา
ข้าว 

1. พันธุ์ข้าวปลูกมีราคาแพง 
2. ปัญหาวัชพืช ข้าวดีด ข้าวเด้ง 
3. ข า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น ภ า ค

การเกษตร 
4. โรคและแมลงศัตรูข้าวมาก 
5. ผลผลิตข้าวตกต่ำ 
6. ดินเสื่อมคุณภาพ 

1. อบรมส ่งเสร ิมองค ์ความรู้  
การผลิตข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าว 
การบริหารจัดการแปลงข้าว 
ให้เกษตรกร 

2. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว และเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
ของชุมชน 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีข้าวสาย
พ ั น ธ ุ ์ ด ี ใ น ก าร เพา ะปลู ก  
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องโรคและ
แมลงศ ั ตร ู ข ้ า ว  และ เ พ่ิ ม
ผลผลิตข้าวเพิ่มสูงขึ้น 

4. สน ับสน ุนให ้ เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีในการผลิตข ้าว  
เ ช ่ น ก า ร ใ ช ้ โ ด ร น ฉ ี ด พ่ น  
แทนแรงงานจากคน 

5. ผล ั กด ั นศ ู นย ์ การ เ ร ี ยนรู้
ต้นแบบเกษตรกรผู้ทำนาข้าว
ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่
เกษตรกรผ ู ้ ทำนาข ้ าวทุก
หมู่บ้าน 
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ปัญหาด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. ต้องการพัฒนาความคิดของ
เยาวชนในตำบลให้เติบโตเป็น
บุคคลากรที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 

1. เป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากลอง 
อยู ่ในช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อ จึง
เป ็นช ่วงว ัยที ่สำคัญในการ
กำหนดเส้นทางดำเนินชีวิต 

2. เยาวชนบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจ และทัศนคติที ่ดี
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

1. ดำเน ินงานก ิจกรรมหรื อ
โครงการท ี ่ เยาวชนสนใจ
เพ ื ่อให ้ใช ้ เวลาว ่างให ้ เกิด
ประโยชน์  โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจกรรมที ่ก่อให้เกิด
รายได้ อาทิเช่น การรวมกลุ่ม
เยาวชนเพื่อทำเกษตรกรรม 

2. ให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร 
ส่งเสริมการทำเกษตรกรรม  
ให้เป็นรายได้เสริมจากงาน
ประจำเป็นการเพิ ่มรายได้ 
และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
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สาระสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

     ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 41 กำหนดให้

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมมีสาระสำคัญอย่างน้อย 11 เรื่อง ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

ได้รวมรวมข้อมูลจากแบบจัดเก็บข้อมูลฯ ที่ได้รับจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในพื้นที่ตำบลท่าชุมพล 

พร้อมกับได้สรุปสาระสำคัญเป็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขในแต่ละเรื ่อง โดยได้จัดลำดับเรียงตาม

ความสำคัญไว้แล้ว ดังนี้ 

    1. การพัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. คู คลองส่งน้ำตื ้นเขิน ไม่สามารถส่งน้ำให้ทำ
การเกษตรได ้

1. ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการขุดลอก 
2. เกษตรกรรรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ แล้วร่วมกันขุด
ลอกคลองบำรุงรักษา 

2. ขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตรฤดูแล้งและฤดู
ฝนน้ำท่วม 

1. สร้าง, เพิ่มระบบชลประทานเพื่อขยายพื้นที่รับน้ำ
ทำการเกษตร 
2. สร้างแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตรในพื ้นที ่ ได ้แก่  
บ่อบาดาล ขุดสระน้ำในไร่นา ฝาย กักเก็บน้ำใต้ดิน 
ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขุดคลองส่งน้ำระบายน้ำ ฯลฯ 
3. ส่งเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อย 

3. ระดับคันกั้นน้ำสูง น้ำไม่สามารถไหลเข้าบึง คู 
คลองและประตูน้ำชำรุด คันก้ันน้ำชำรุด 

หน่วยงานรับผิดขอบสำรวจพื้นที่ดำเนินการขุดลอก 
ซ่อมแซมปรับปรุง 

4. ปัญหาไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าไม่มี
เอกสารสิทธิ์ 

หน่วยงานป่าไม้แก้กฎหมาย ระเบียบ ผ่อนปรนให้
เกษตรกรสามารถก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใน
พ้ืนที่ดินทำการเกษตรของตนในเขตป่าไม้ได้ 

 

    2. การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดิน และที่ดิน 

โดยส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเอง

อย่างทั่วถึง 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. สภาพดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก 1. ส่งเสริมปลูกพืชปุ๋ยสด และปลูกพืชหมุนเวียน 

2. ส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี เปลี่ยนมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ 
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2. เกษตรกรขาดความรู้ และเอาใจใส่การปรับปรุง
บำรุงดิน 

1. ให้มีศูนย์เรียนรู ้ปรับปรุงบำรุงดินในตำบลและ
หมู่บ้าน 
2. ขยายเพิ ่มหมอดินอาสาท ุกหมู ่บ ้าน เพื ่อให้
คำแนะนำ 

 

    3. การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ ่น นวัตกรรม

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อประโยชน์ทาง

เกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. ปราชญ์เกษตร/ผู ้นำชุมชนที ่มีภ ูมิป ัญญาด้าน
การเกษตรไม ่ม ี โอกาสถ ่ายทอดองค ์ความร ู ้ แก่
เกษตรกรอ่ืน 

1. หน่วยงานรัฐสนับสนุนให้ปราชญ์เกษตรในพื้นที่
เป ็นว ิทยากร เผยแพร่ความรู ้ด ้านการเกษตรแก่
เกษตรกรอ่ืน 
2. ส่งเสริม ต่อยอดภูมิปัญญาปราชญ์สู่ยุวเกษตรกร
หรือเกษตรกรรุ่นใหม ่

2. ขาดงานวิจัยด้านอาชีพเกษตรที่เหมาะแก่ผู้สูงอายุ หน่วยงานรัฐควรประสานสนับสนุนการศึกษาวิจัย
อาชีพเกษตรที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุตามสภาพพ้ืนที่ 

3. เกษตรกรขาดการมีส่วนร่วมดำเนินการวิจัยใน
แปลง พ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชน 

1. ภาคร ัฐสน ับสนุนเง ินท ุน ป ัจจ ัยการผล ิตแก่
เกษตรกรที่สนใจศึกษาทดลองใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
ใหม่ๆทำการเกษตร 
2. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรและ
ให้เกษตรกรเป็นเจ้าของร่วมในงานวิจัยนั้น 
หน่วยงานวิจัยภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา  
3. สนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมงานวิจัย ปฏิบัติ
จริง ตามความต้องการของเกษตรกร 

4. ข ้อม ูลข ่าวสารองค ์ความร ู ้ด ้ านเทคโนโลยี
นวัตกรรมยังเผยแพร่สู่เกษตรกรไม่ทั่วถึง 

1. จัดให้มีแปลงสาธิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประสบ
ผลสำเร็จในระดับตำบล 
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรมแก่
ผู้นำเกษตรกรระดับตำบล 
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   4. การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง

เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. ย ังไม ่ม ีการเช ื ่อมโยงระหว ่างกล ุ ่ม/องค ์กร
เกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรง 

1. ควรสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรผู้ผลิตที่ผลิต
ส ินค้าค ุณภาพมาตรฐาน เช ่น Gap, อ ินทร ีย ์ GI  
มีโอกาสติดต่อซื้อขายกับผู้บริโภคโดยตรง 
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าออนไลน์
ให้แก่กลุ ่ม/องค์กรเกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 

2. ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการแปรรูปและ
ผู้ประกอบการด้านการตลาดที่ได้รับประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม 

1. ควรส่งเสริมให้กรรมการกลุ ่ม/องค์กรเกษตรกร
ผู้ผลิตมีเวทีประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการแปรรูป 
เช ่น โรงส ี  โรงงานม ันเส ้น โรงงานอาหารส ัตว์   
เพ่ือสร้างความร่วมมือดำเนินธุรกิจ 
2. ควรส่งเสริมให้กรรมการกลุ ่ม/องค์กรเกษตรกร
ผู้ผลิตมีเวที ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการตลาด
สินค้าเกษตร เช่นตลาดกลางระดับอำเภอ/จังหวัด 
เพ่ือสร้างความร่วมมือดำเนินธุรกิจ 

3. ขาดเกษตรกรผู้นำในการประสานสร้างเครือข่าย
องค์กรเกษตรกร 

1. หน่วยงานภาครัฐที ่รับผิดชอบส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร การแปรรูป และการตลาดของแต่ละ
กรม ประสานเบ ื ้องต ้นแนวทางและดำเน ินการ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลอดโซ่อุปทาน 
(การผลิต การแปรรูป และการตลาด) 
2. จัดอบรมผู้นำเกษตรกรด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
ของกลุ่ม/องค์กร และการประสานงานสร้างเครือข่าย 

4. เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้าง 
เครือข่ายองค์กรเกษตรกร 

1. สนับสนุนให้กรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร มีเวที
ประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรอื่น เพ่ือ
สร้างความร่วมมือริเริ่มดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมร่วมกัน 
2. ภาครัฐอบรมชี้แจงแก่กรรมการกลุ่ม/องค์กรให้เห็น
ประโยชน์การสร้างเครือข่ายเชื ่อมโยง และวิธีการ
สร้างเครือข่าย 
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    5. การเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. อัตราดอกเบี้ยสูงจาก ธ.ก.ส. สหกรณ์ และกองทุน 
หมู่บ้าน รวมทั้งอัตราค่าปรับสูง กรณีไม่สามารถชำระ
หนี้ได้ตามกำหนด 

1. กรณีผลผลิตเกษตรเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
เกษตรกรไม่ สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ควรงด
คิดค่าปรับและ พักชำระหนี้ 
2. ให้สถาบันการเงินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรา
ค่าปรับลง 

2. ปัจจัยการผลิตราคาแพงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง แต่ขายผลผลิตได้ราคาต่ำและประสบภัย
ธรรมชาติ ทำให้มีภาระหนี้สิน 

1. สนับสนุนการรวมตัวเกษตรกรในรูปกลุ่ม สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ ่มอาชีพ เพื ่อดำเนินธุรกิจ
สินเชื่อ รวมซื้อปัจจัยการผลิต แปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และรวมขายผลผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต 
และการตลาด 
2. จัดอบรมให้ความรู้การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื ่อลดต้นทุน โดยผลิตปุ ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก  
ปุ ๋ยพืชสด สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพ ืชใช ้ เอง  
ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและปลูกพืชหมุนเวียน 
สร้างรายได้ตลอดปี 

3. เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพราะ
สถาบันการเงินมีหลักเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด 

1. สถาบันการเงินปรับหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนในการให้
ส ินเช ื ่อ เช ่นหลักทรัพย์ค้ำประกันเง ินกู ้ ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นต้น 
2. ให้สถาบันการเงินพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการที่เสนอขอกู้เงินเป็นหลักประกัน โดยไม่ต้อง
ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 
3. จัดตั้งกองทุนเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย 
กลุ่ม/องค์กรที่จัดตั้งใหม่ และเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรหลัง
การระบาดของโควิด – 19 

4. เกษตรกรใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ใช้จ่ายเงินเกิน
ตัวไม่ทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 

1. ส่งเสริมการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
2. ให้แหล่งเงินกู้กำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้
เงินกู้เข้มงวด 
3. จัดอบรมเกษตรกรให้ความรู้การบริหารเงินที่ถูกวิธี 
4. ส่งเสริมชุมชนปลอดอบายมุข 
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    6. การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมโดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้

สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. ต้นทุนการผลิตสูง 1. จัดตั้งกองทุนเครื่องจักกลกลางเพื่อการผลิตประจำ

ตำบล 
2. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ลดต้นทุนการผลิต 
3. ส่งเสริมลดต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ 
ปุ๋ย ยาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ในการผลิต 

2. ขาดแหล่งตลาดและพ่อค้ารับซื้อผลผลิตที่แน่นอน 1. สร้างเกษตรกรผู้นำด้านการตลาดของแต่ละกลุ่ม 
2. ถ่ายทอดความรู้ด้านการขายผลผลิตสินค้าเกษตร
ทางออนไลน์ และแหล่งตลาดต่างๆระดับชุมชนอำเภอ
และจังหวัด 

3. พ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ 1. สร้างความเข้มแข็งการดำเนินธุรกิจตลาดของกลุ่ม/
องค์กร 
2. ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรที่ทำอยู่เดิม 
ไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่มีโอกาสทางการตลาด 

4. ขาดการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 1. สนับสนุนเงินทุน เครื่องจักรอุปกรณ์เพ่ือแปรรูปแก่
เกษตรกรและกลุ่ม/องค์กร 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี การแปรรูปผลผลิต 

5. ขาดการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 1. ส่งเสริมการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า
เกษตรเพ่ือสร้างความเชื่อถือสินค้า 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน เช่น  มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ มาตรฐาน อย.  

 

    7. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่

เกี่ยวข้องกับการทำกินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพการเกษตร 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. ค่าเช่าที่ดินแพง 1. ออกกฎหมายควบคุมค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

คุ้มครองผู้เช่า 
2.  อบรมให ้ ความร ู ้ ข ้ อม ู ลข ่ าวสารเก ี ่ ยวกั บ
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิที ่ดินทำกิน กฎหมายป่าไม้ 
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กฎหมายค่าเช่าที ่ดินฯลฯ เพื ่อให้เกษตรกรเข้าใจ
รักษาสิทธิ์ของตน 

2. เกษตรกรยากจนขายที่ดินทำกินให้แก่นายทุน 1. ออกกฎหมายค ุ ้มครองท ี ่ด ินเพ ื ่อการเกษตร  
มิให้เกษตรกรยากจนต้องขายที่ดิน 
2. สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรรักผืนดินทำกินของตน 
3. ส่งเสริมการมีธนาคารที่ดิน หรือกองทุนที่ดินระดับ
ชุมชน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินให้เกิดรายได้ เช่นการปลูก
พืชผสมผสาน โคกหนองนาโมเดล 

3. ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยไม่พอเพียง 1. ขอให ้ร ัฐจ ัดหาท ี ่ด ินทำก ินแก ่ เกษตรกรเพ่ิม 
โดยเฉพาะเกษตรกร พื้นที่สูงบริเวณเขา ไม่สามารถ
ขยายที่ดินทำกินได ้
2. ให ้คณะกรรมการจ ัดท ี ่ด ินแห ่งชาต ิ  (คทช.)  
เร่งดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดิน
ทำกิน หรือมีที ่ดินน้อยไม่เพียงพอประกอบอาชีพ
เกษตร 
3. ให้ความรู้ด้านเกษตรประณีต และใช้เทคโนโลยีเพ่ิม
ผลผลิตในที่ดินขนาดเล็ก 

4. ป ัญหาที ่ด ินทับซ้อนกับเขตป่าสงวน ป่าไม้   
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 

ให้รัฐสำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กันเขตออกจากป่า
สงวน ป่าไม้ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าให้ชัดเจน เพ่ือ
ออกเอกสารสิทธิ ์ หรือให้ ส ิทธ ิทำกินในที ่ด ินแก่
เกษตรกรได้ 

5. ไม ่สามารถทำธ ุรกรรมทางการเง ินได ้อย ่าง
กว้างขวาง เนื่องจากไม่มีโฉนด 

ขอให้รัฐเร่งดำเนินการเปลี่ยนจาก สค. 1 เป็นโฉนด 
รวมทั ้ง ขอให้เปลี ่ยนจาก สปก. 4-01 เป็นโฉนด 
ตลอดจนเกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดินขอให้ออกโฉนด
ชุมชนด้วย 

6. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำกินในพื้นที่สาธารณะ   
ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

1. ต้องการให้ร ัฐแก้กฎหมายเอื ้อประโยชน์ ออก
เอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรในรูปแบบ สปก. 4-01 
หรือโฉนด 
2. ให้เร่งรัดออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพ่ือทำการเกษตรได้ในเขตป่า 
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3. ให้ชุมชนร่วมกับ อปท. และหน่วยงานป่าไม้ กำหนด
แบ่งเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ทำกิน และพ้ืนที่ป่าชุมชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้ราษฎรช่วยดูแลพ้ืนที่ป่า 

 

    8. การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริม และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กร

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. ขาดแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิต 1. ให้หน่วยงานรัฐช่วยจัดหาแหล่งตลาดท้องถิ่น เช่น 

โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ปั ๊มบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
2. ให้ความรู ้ด ้านการขายสินค้าทางออนไลน์แก่
กรรมการและผู้นำกลุ่ม 

2. ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม รัฐสนับสนุนงบประมาณ เงินกู ้ไม่มีดอกเบี ้ย เพ่ือ
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรมตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการรวมกลุ่ม  
ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ยังนิยม
ใช้สารเคมี ขาดความสนใจบันทึกบัญชีครัวเรือน  
เป็นต้น) 

1. สนับสนุนการรวมกลุ่ม ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน แปลงสาธิต และแหล่งเร ียนรู ้ใน
ท้องถิ่น 
2.จัดฝึกอบรมให้ความรู้วิธีปฏิบัติการร่วมกลุ่มที่ไม่
ย ุ ่งยาก ความร ู ้  ด ้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผ ู ้นำ
เกษตรกรทุกหมู่บ้าน 
3.จัดประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ าง
ตัวอย่างประจำหมู่บ้าน ขยายผลในทุกพ้ืนที่ 

4. ขาดผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง รวมทั้งขาดความร่วมมือ 
สมาชิกดำเนินกิจกรรมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมง่ายๆ
ก่อน เป็น ตัวอย่างลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ เช่น ทำ
เกษตรผสมผสานลดการใช้สารเคมี ปลูกผักสวนครัวไว้
บริโภคในครัวเรือน 
2. ส่งเสริมสมาชิกรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่กลุ่มสามารถ
ทำได้เอง เช่น ออมเงิน ทำปุ๋ยหมัก 
3.สร้างผู ้นำกลุ ่มและกรรมการกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที ่มี
ความรู้ความสามารถ เสียสละ 
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5. ขาดการบริหารจัดการควบคุมภายในของกลุ่มด้าน
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น การตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่ม 

1. กำหนดเกณฑ์การผลิตสินค้าเกษตรในไร่นาให้ได้
มาตรฐานวิธีการตรวจรับรองคุณภาพ 
2. ให้ความรู้แก่กรรมการกลุ ่มเกี ่ยวกับการควบคุม
ภายในกลุ่มคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยแบ่ง
หน้าที่กรรมการภายในกลุ่มให้ชัดเจน 

 

    9. การสนับสนุน ส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีด้าน

เกษตรกรรม และการจัดการ แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. เกษตรกรขาดองค ์ความร ู ้ด ้ านเทคโนโลยี  
นวัตกรรม สมัยใหม่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. ให้มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรใน
ทุกจังหวัด โดยสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแก่เกษตรกร
ทุกอำเภอ 
2. ให้มีแปลงตัวอย่างสาธิตการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปปรับใช้กับการเกษตร ตำบลละ 1 แห่ง 
3. ให ้ม ีหน ่วยงานร ับความต้องการองค์ความรู้
เทคโนโลยีจาก เกษตรกร แล้วประสานหน่วยงานที่มี
องค์ความรู้ไปถ่ายทอดตามความต้องการ 

2. เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม
และการจัดการกลุ่ม/องค์กร 

1. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม ตั้งแต่
การวางผังฟาร์ม การวางแผนการผลิต การดูแลรักษา
ผลผลิตโดยวิธีลดต้นทุนการผลิต 
2. จัดอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ ่ม/
องค์กรเกษตรกร (ธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อ แปรรูป และ
การตลาด) ให้แก่กรรมการกลุ่ม/องค์กร สมาชิก และ
ฝ่ายจัดการ 

3. ยุวเกษตรกรขาดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หน่วยงานรัฐจัดทำแปลงสาธิต การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ในโรงเรียน เพื่อให้ยุว
เกษตรกรได้เรียนรู้ 
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    10. การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่มีอยู่ให้สามารถรองรับ

การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดความซ้ำซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. ขาดกองทุนเพื่อฟื้นฟูด้านการเกษตรหลังประสบ
ปัญหาโควิด-19 

เสนอให้ภาครัฐจัดตั้งกองทุนเฉพาะวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ฟื้นฟู อาชีพเกษตรกรรม และช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 ให้พึ่งตนเองได้อย่าง
เข้มแข็ง 

2. กองทุนบางกองทุนบริหารจัดการมีลูกหนี ้ค้าง
ชำระมาก ทำให้ไม่สามารถนำเงินมาให้กู ้ต ่อแก่
สมาชิกรายใหม ่

ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนด้านการพิจารณา
อน ุม ัต ิส ินเช ื ่อ การตรวจสอบการใช ้ เง ินก ู ้ตาม
วัตถุประสงค์และการเร่งรัดชำระหนี้ 

3. ขาดกองทุนที่จัดหาที่ดินเพื่อจัดสรรให้เกษตรกร
แก้ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน 

เร ่งร ัดให้ พ.ร.บ.ธนาคารที ่ด ินมีผลบังคับใช้และ
สามารถจัดหาที่ดิน จัดสรรให้เกษตรกรเช่าซื้อผ่อน
ชำระได้ 

4. บางกองท ุนม ีว ัตถ ุประสงค ์ เด ียวก ันในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน 

รวมกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น กองทุนที่รับ
หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูง หรือรับหนี้จากสถาบัน
การเงิน ควรรวมกัน 

 

    11. การอนุร ักษ์ การฟื ้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการเกษตร 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. เกษตรกรยังนิยมเผาตอซังข้าว ข้าวโพด เผาอ้อย 
และใช้สารเคมีเกษตรมากเกินจำเป็น ทำให้ดินเสื่อม 
น้ำเสีย 

1. รณรงค์ไม ่เผาตอซัง และให้ผ ู ้ประกอบการมี
มาตรการจูงใจรับซื ้อผลผลิตที ่ไม่ได้มาจากการเผา
แปลงเกษตร 
2. จ ัดอบรมให้เกษตรกรเข้าใจผลเสียจากการใช้
สารเคมี และส่งเสริมการทำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
เช ่น เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรธรรมชาติวนเกษตร 
3. ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้เผาแปลงเกษตรอย่าง
เข้มงวด 
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2 .  เ ก ษ ต ร ก ร ข า ด ค ว า ม ร ู ้ ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทร ัพยากรธรรมชาต ิการใช ้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางช ีวภาพ ขาดจิตสำนึกและความ
ร่วมมือ 

1. รณรงค ์ ให ้ เกษตรกรเห ็นความสำค ัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการทำลายป่า สัตว์น้ำ 
การใช้น้ำอย่างประหยัด 
2. จัดอบรมให้ความรู้การนำทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
พืชป่ามาใช้ประโยชน์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือเป็น
อาหารฯ 

3. เกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วม ฝนแล้งพื ้นที ่เกษตร
เสียหาย 

1. ส่งเสริมการปลูกป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้หัว
ไร่ปลายนาปลูกไผ่ใกล้แหล่งน้ำป้องกันดินตลิ่งพัง 
2. ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. การบุกรุกทำลายป่า และใช้ทรัพยากรในป่า
สิ้นเปลือง 

1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่า โดยให้เกษตรกรที่
อาศัยอยู่เดิมในพื้นที่ป่าไม้ ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ป่าไม้กำหนดกฎเกณฑ์ 
ระเบียบชุมชน แบ่งพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ ทำกิน และ
พ้ืนที่ป่าไม้ชุมชน โดยห้ามบุกรุกป่าเพ่ิม 
2. ร ัฐออกระเบียบอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติ 
ปราบปรามผู้บุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด และประกาศเป็น
ป่าชุมชนทุกตำบล 

5. ไม่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น 1. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทการอนุรักษ์
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น 
2. ตั้งชมรม/กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก SWOT Analysis 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน ( Weakness) 

1. เกษตรกรมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตสินค้าการเกษตรของตนเอง โดยเฉพาะ
ผลผลิตหลักของตำบล คือ ข้าว 

2. เกษตรกรตำบลท่าชุมพลส่วนใหญ่ปลูกพืชได้ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพดิน (ลักษณะดินตำบล
ท่าชุมพลเหมาะสมกับการปลูกข้าว) 

3. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งอย่างท่ัวถึง 
4. องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ่าช ุมพล และ

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ มีนโยบาย
การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร 

1. เกษตรกรจำนวนมากมีหนี้สิน 
2. คูคลองและแหล่งน ้ำที ่ เกษตรกรใช ้สำหรับ

การเกษตรจำนวนมากมีสภาพตื้นเขิน 
3. พบปัญหาด้านสิ ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเร ื ่อง 

น้ำเสีย 
4. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 
5. ขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ 
6. เกษตรกรขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต  

(การจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ,การแปรรูปผลผลิต  
,การสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า) 

7. ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรยังไม่มี
ความหลากหลาย เช ่น ช ่องทางออนไลน์   
ห ร ื อ ก า ร อ อ ก ร ้ า น ต า ม ส ถ า น ท ี ่ ต ่ า ง ๆ  
หรือการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น 

8. เกษตรกรยึดติดกับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1. ย ุทธศาสตร ์จ ังหว ัดราชบุร ี  เน ้นการเกษตร
ปลอดภ ั ย  “เม ื อ ง เกษตรส ี เ ข ี ยว ” พ ัฒนา
กระบวนการผลิตในพื้นที่ในทุกกิจกรรมให้เป็น
การผลิตที่ด ีและเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมี 
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย โดย
มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน 

2. พื้นที่ตั้งของตำบลท่าชุมพลอยู่ไม่ไกลจากตลาด
กลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี(ตลาดศรีเมือง) 
ทำให้ผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอน และมีค่า
ขนส่งผลผลิตไม่มาก 

3. ตำบลท่าชุมพล มีทรัพยากรธรรมชาติที ่อ ุดม
สมบูรณ์ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีแม่น้ำแม่กลอง
และคลองบางสองร้อย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่สวยงาม ขนาบหน้า – หลัง สามารถพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้ อีกทั้งยังมีวัดที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู ่ใน เช่น พระวิหาร
แก้ววัดชัยรัตน์ และพระไสยาสน์ท่าชุมพล 

1. นโยบายของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
ผลัดเปลี ่ยนรัฐบาล ทำให้การดำเนินงานไม่มี
ความต่อเนื่อง 

2. ต้นทุนการเกษตรสูง (ปัจจัยการผลิต , แรงงาน
การเกษตร  , ค ่าจ ้าง/ราคาเคร ื ่องจ ักรทาง
การเกษตรฯลฯ) 

3. ที่ดินของตำบลท่าชุมพลมีราคาสูง ราคาค่าเช่า
ที่ดินจึงสูง และเกษตรกรบางส่วนจึงขายที่ดิน
ให้กับนายทุน 

4. ผลผลิตข้าวทั ้งในประเทศและต่างประเทศมี
ปริมาณมากขึ้น รวมถึงการนำเข้าข้าวสาลีจาก
ต่างประเทศ ทำให้ราคาข้าวตกต่ำลง 

5. ภาวะค่าครองชีพสูง 
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ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมตำบลท่าชุมพล (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  วิสัยทัศน์ 

พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 

  พันธกิจ 
1) สร้างความเขมแข็งให้แก่เกษตรกร/กลุม เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ในการทำการเกษตร

 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายองคกรเกษตรกร
 ที่เขมแข็ง   

2) สงเสริมใหมีการจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรอยางพอเพียง  
3) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
4) สนับสนุน โครงสรางพ้ืนฐานดานการแปรรูป เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มให้แก่เกษตรกรอยาง 

 ทั่วถึง 
5) สงเสริมการวิจัยและการถายทอดความรู เทคโนโลยีการเกษตรภูมิปญญาตามความ 

 เหมาะสมของสภาพพื้นที่เพื่อชวยลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสราง 
 มูลคาเพ่ิม 

 

  เป้าหมาย 
  1) ดินมีคุณภาพเพ่ือให้เหมาะแก่การปลูกพืชได้หลากหลาย 
  2) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้มีใช้เพียงพอตลอดฤดูกาล 
  3) พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของตำบล(ข้าว) 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ด้านที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
   กลยุทธ์ 
   1) จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ข้ันที่ 1 พ้ืนฐาน
การเกษตรจนถึงข้ันสูงสุด Smart Farmers 
   2) ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สระน้ำใน
ไร่นา 
   3) ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   4) ให้มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งในพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการ
วางแผนการใช้น้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
   5) การจัดการทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน 
   6) การอนุรักษ์ การรักษา การพัฒนาและการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
   7) จัดให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  ปศุสัตว์ 
และประมง 

   
  ด้านที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร 
   กลยุทธ์ 
   1) จัดให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันและจดจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรเกษตรกร ในการ

ผลิต แปรรูปและดำเนินการตลาดในสินค้าประเภทเดียวกัน 
   2) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร ที่มีอยู่ให้

สามารถสร้างความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการพัฒนาตนเองและการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมการแปรรูป และการตลาดตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 

 
  ด้านที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ 
   1) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการการผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป และ

การตลาด 
   2) สนับสนุนให้เป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
   3) อบรมให้ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานการรับรอง GAP 
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ส่วนที่  5 

แผนงาน/โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
1.1 จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นที่ 1 พื้นฐานการเกษตร จนถึงข้ันสูงสุด Smart Farmers 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการอบรมส่งเสริมให้
องค์ความรู้ความรู้ และสร้าง
จิตสำนึกการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีพ 

เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ 
และมีจิตสำนึกการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำรงชีพ 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรม ีความร ู ้และ
ความเข ้าใจการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการประกอบอาชีพ
เพ่ิมมากข้ึน 

1.สนง.เกษตร
อำเภอโพธาราม 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.สกจ.ราชบุร ี

2.โครงการปราชญ ์ เกษตร
ชุมชน (ปราชญ์เกษตรด้าน
ข้าว) 

เพื่อให้ผลักดันให้ผู ้มีองค์
ความรู้ด้านการผลิตสินค้า
เกษตรที่สำคัญของตำบล
เป็นเกษตรกรต้นแบบและ
เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์
ความรู้ ความชำนาญ และ
ป ร ะส บ ก า ร ณ ์  ใ ห ้ กั บ
เกษตรกรรายอื่น 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรตำบลท่าชุมพล 
มีปราชญ์เกษตรและศูนย์
การเรียนรู้การผลิตสินค้า
เกษตรที่สำคัญของตำบล
เป็นต้นแบบได ้

1.สนง.เกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
จังหวัดราชบุรี 
2.สนง.เกษตร
อำเภอโพธาราม 
4.อบต.ท่าชุมพล 
5.สกจ.ราชบุรี 
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1.2 ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สระน้ำในไร่นา 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการก่อสร้างระบบส่ง
น้ำคลองไส้ไก่ 

เพื ่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีน้ำใช้เพื ่อการ
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึง 

1 . โครงการส ่ งน ้ ำ และ

บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
2.โครงการชลประทานราชบุรี 
3.อบต.ท่าชุมพล 

2.โครงการสร้างสระน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีน้ำใช้เพื ่อการ
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึง 

1 . โครงการส ่ งน ้ ำ และ

บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
2.โครงการชลประทานราชบุรี 
3.อบต.ท่าชุมพล 

5.โครงการสร้างบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ก ษ ต ร ก ร ล ด
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร ท ำ
การเกษตรและมีแหล่งน้ำ
เพ ื ่อการอ ุปโภคบร ิโภค
อย่างเพียงพอ  

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรและประชาชน
สามารถลดค่าใช ้จ ่ายใน
การทำการเกษตรและมี
แหล่งน้ำเพื ่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

1.สนง.ทรัพยากรน้ำ
บาดาล 
2.พลังงานจังหวัด
ราชบุรี 
3.อบต.ท่าชุมพล 
4.สกจ.ราชบุรี 
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1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการขุดลอกคูคลองที่
ตื้นเขินและมีวัชพืชมาก 

เพื่อขุดลอกคูคลองทุกสาย
ท ุกหม ู ่บ ้าน ให ้ค ูคลอง
ร ะ บ า ย น ้ ำ ไ ด ้ ส ะ ด ว ก 
โดยเฉพาะคลองเส้น  

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / ค ู ค ล อ ง ร ะ บ า ย น ้ ำ ใ ช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
 

1 . โครงการส ่ งน ้ ำ และ

บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
2.โครงการชลประทานราชบุรี 
3.อบต.ท่าชุมพล 

2.โครงการซ่อมบำรุงระบบ
ชลประทานที่ชำรุด 

เ พ ื ่ อ ซ ่ อ ม แ ซ ม ร ะ บ บ
ชลประทาน คลองส่งน้ำ
และประต ู เป ิดป ิดน ้ำที่
ชำรุดทุกหมู่บ้าน ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / ระบบชลประทานใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 . โครงการส ่ งน ้ ำ และ

บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
2.โครงการชลประทานราชบุรี 
3.อบต.ท่าชุมพล 

 

1.4 ให้มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งในพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการวางแผนการใช้น้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการรวมกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำเพื่อความยั่งยืน 

รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
เพ ื ่ อวางแผนการใช ้น้ำ
อย่างยั่งยืน 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / สามารถวางแผนการใช้น้ำ
อย่างยั่งยืน 

1 . โครงการส ่ งน ้ ำ และ

บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
2.โครงการชลประทานราชบุรี 
3.อบต.ท่าชุมพล 
5.สกจ.ราชบุร ี
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2. โครงการสำรวจและให้
คำแนะนำแก่ฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำเกี ่ยวกับการบริหาร
จ ัดการน ้ำก ่อนปล ่อยลงสู่
ธรรมชาติ 

เพื ่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
จากฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์
น้ำ 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีน้ำที่มีคุณภาพ
ใช้ในการเพาะปลูก และลด
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม
จากน้ำเน่าเสีย 

1.สนง.ประมงอำเภอ 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4.ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอโพธาราม 

3. โครงการปรับปรุงสภาพน้ำ
ในลำคลองและน้ำบาดาล 

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ำใน
ลำคลอง 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีน้ำที่มีคุณภาพ
ใช้ในการเพาะปลูก และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

1.อบต.ท่าชุมพล 
2.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3.สำนักงานทรัพยากรน้ำ

บาดาล 
4.สกจ.ราชบุร ี

4.โครงการสร้างแรงจูงใจให้
ช ุมชนรู ้ส ึกร ักและหวงแหน
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนใน
ช ุมชนร ่วมก ันอน ุ ร ั กษ์
ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ตำบล 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / ชุมชนมีส ิ ่งแวดล้อมที ่ดี  
เหมาะแก่การอยู่อาศัยและ
ท่องเที่ยว 

1.อบต.ท่าชุมพล 
2.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

3.อบต.ท่าชุมพล 
4.สกจ.ราชบุรี 
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 1.5 การจัดการทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับสมรรถนะของท่ีดิน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โ คร งการอบรม ให ้ อ ง ค์
ความรู้ถึงกิจกรรมการเกษตร
ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

เพื ่อให้เกษตรกรมีความ
เข้าใจถึงความเหมาะสม
ข อ ง ก ิ จ ก ร ร ม ภ า ค
การเกษตรในพ้ืนที่ของตน 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีความเข้าใจถึง
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
กิจกรรมภาคการเกษตรใน
พ้ืนที่ของตน 

1.สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม 
2.สถานีพัฒนาที่ดินราชบุร ี
3.อบต.ท่าชุมพล 
4.สกจ.ราชบุร ี

2.โครงการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื ่อนำตัวอย ่างด ินของ
เ ก ษ ต ร ก ร ไ ป ต ร ว จ
วิเคราะห์หาธาตุอาหารพืช
และโครงสร้างดิน 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรทราบธาตุอาหาร
ในดินและโครงสร้างดิน 

1.สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม 
3.สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 
3.อบต.ท่าชุมพล 
4.สกจ.ราชบุรี 

 
1.6 การอนุรักษ์ การรักษา การพัฒนาและการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชเพ่ือฟ้ืนฟูดิน 

เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ของเกษตรมีความสมบูรณ์
มากขึ้น 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / ดินเพื่อการเกษตรกรรมมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น 

1.สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม 
2.สถานีพัฒนาที่ดินราชบุร ี
3.อบต.ท่าชุมพล 
4.สกจ.ราชบุร ี
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1.7 จัดให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการอบรมการป้องกัน
กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
( ท ั ้ ง ก า ร ใ ช ้ ส า ร เ คม ี ห รื อ
สารชีวภาพ) 

เพ ื ่ออบรมเกษตรกรให้
สามารถป้องกันกำจัดโรค
และแมลงศัตรูพืชได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีองค์ความรู้ใน
การป้องกันกำจัดโรคและ
แมลงศ ั ต ร ู พ ื ช อย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.สนง.เกษตร
อำเภอโพธาราม 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.สกจ.ราชบุร ี

 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร 

2.1 จัดให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันและจดจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรเกษตรกร ในการผลิต แปรรูป และดำเนินการตลาดในสินค้าประเภทเดียวกัน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 . โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ต ั ้ ง ก ลุ่ ม
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร
เกษตรกร  

เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจ
ต่อรองด้านราคาผลผลิต
ทางการเกษตรมากขึ้ น 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ง ค ์ ก ร
เกษตรกรด้านข้าว 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม  
มีอำนาจการต่อรองมาก
ยิ่งขึ้น 

1.ส น ง . ส ห ก ร ณ์
จังหวัดราชบุรี 
2 . ส น ง . เ ก ษ ต ร
อำเภอโพธาราม 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.สกจ.ราชบุร ี
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2.โครงการฝึกอบรมการผลิต
เมล ็ดพ ันธ ุ ์ ข ้ าว  และการ
รวมกลุ ่มเกษตรกรเพื ่อผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

เพ ื ่ อ ให ้กล ุ ่ ม เกษตรกร
สามารถผลิตเมล ็ดพันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพรองรับการ
ผลิตข้าวในชุมชุนได้ 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีพันธ ุ ์ข ้าวที ่มี
ค ุณภาพ โดยที ่หาซื ้อได้
จากในชุมชน 

1.ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
2 . สนง. เกษตรอำเภอ โพ

ธาราม 
3.อบต.ท่าชุมพล 
4.สกจ.ราชบุรี 

3.โครงการศึกษาดูงานการทำ
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ท ี ่ ป ร ะ ส บ
ผลสำเร็จ ให้เป็นต้นแบบใน
การสร้างรายได้ของชุมชน  

เพื ่อให้ช ุมชนได้ศึกษาดู
งานการทำเกษตรกรรมที่
ประสบความสำเร็จ ให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น  

1.พัฒนาชุมชนอำเภอ
โพธาราม 
2.สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม 
3.อบต.ท่าชุมพล 
4.อบจ.ราชบุรี 
5.สกจ.ราชบุรี 

 

 
2.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร ที่มีอยู่ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพื้นฐานการพัฒนาตนเองและการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมการแปรรูป และการตลาดตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการสร้างชุมนต้นแบบ
ตามวิถีเกษตรพอเพียง 

เพื ่อให้เกษตรกรสามารถ
ร วมกล ุ ่ ม แล ะม ี ค ว าม
เข ้ มแข ็ ง ต ามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรสามารถรวมกลุ่ม
สร ้างความเข ้มแข็งตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.กศน.อำเภอโพธาราม 
4.สกจ.ราชบุร ี
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2.โครงการส่งเสริมการผลิต
พ ัฒนาต ่อยอดการผล ิตสิน
เกษตรด้านข้าว 

เพื ่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ข้าวของเกษตรกร สร้าง
ผล ิตภ ัณฑ์ด ้านข้าวของ
กลุ่มฯ และดำเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดรายได้
อย่างยั่งยืน 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรผู ้ข ้าวสามารถ
ร ว ม ก ล ุ ่ ม เ พ ื ่ อ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ด้านข้าวสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืน 

1.สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.สนง.พัฒนาชุมชน
อำเภอโพธาราม 
4.สกจ.ราชบุรี 

3.โครงการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยหมักในชุมชน 

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักใน
ชุมชน เพื่อให้จัดจำหน่าย
ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที ่

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / ส า ม า ร ผ ล ิ ต ป ุ ๋ ย ห มั ก
จำหน่ายเกษตรกรในพื้นที่
สร้างรายได้หมุนเวียนใน
ชุมชน 

1.สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม 
2.สถานีพัฒนาที่ดิน
ราชบุรี 

 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

   3.1 จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการการผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป และการตลาด 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 . โครงการอบรมให ้ องค์
ความรู ้เพิ ่มศักยภาพในการ
ผล ิตด ้ านการเกษตร(พ ืช ,
สัตว์,ประมง) 

เพ่ือจัดอบรมให้องค์ความรู้
การผลิตด้านการเกษตร
(พ ื ช ,ส ั ต ว์ ,ประม ง ) แก่
เกษตรกร 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีองค์ความรู้ใน
การผลิตด้านการเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน 

1.สนง.เกษตร/ปศุ
สัตว์/ประมงอำเภอ
โพธาราม 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.สกจ.ราชบุร ี
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2.โครงการเพิ ่มองค์ความรู้
ด ้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและการตลาด 

เพ ื ่อให ้ผลผล ิตทางการ
เกษตรมีราคาสูงขึ้น 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / - เกษตรกรมีองค์ความรู้
การแปรร ูปผลผล ิตทาง
การเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
- เพิ ่มม ูลค ่าผลผลิตทาง
การเกษตรสูงขึ้น 

1.อบต.ท่าชุมพล 
2.สนง.พัฒนาชุมชน
อำเภอโพธาราม 

3.โครงการอบรมส่งเสริมการ
พ ัฒนาบรรจ ุภ ัณฑ ์ ส ินค้ า
เกษตร 

เพ่ือจัดอบรมให้องค์ความรู้
เกี ่ยวกับการพัฒนาบรรจุ
ภ ัณฑ ์ ให ้ ก ั บ เกษตรกร
ผู้ผลิตสินค้าเกษตร 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีองค์ความรู้เพ่ิม
มากขึ ้นเกี ่ยวกับการผลิต
สินค้าเกษตร 

1.สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี 
2.สนง.พัฒนาชุมชน
อำเภอโพธาราม 

    

   3.2 สนับสนุนให้เป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการอบรมให้ความรู้
การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช ้ ใ นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม แ ล ะ ก า ร น ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ใ นการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม อาท ิ  เช่น  
โดรนเพื่อการเกษตร หรือ
แอปพลิเคชันต่างๆ 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุร ี

/ / / / / เ ก ษ ต ร ก ร ส า ม า ร ถ ล ด
ต้นทุน เพิ ่มปริมาณ และ
เพิ่มคุณภาพของผลผลิตได้ 
โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่
มาช่วย 

1.สนง.เกษตร
อำเภอโพธาราม 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.สกจ.ราชบุร ี
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2.โครงการอบรมการแปรรูป
เพื ่อสร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่มให ้กับ
สินค้าเกษตร(ด้านข้าว) 

เ พ ื ่ อ อบ รม ใ ห ้ ค ว า ม รู้
เกษตรกรในการผลิตสินค้า
เกษตรด้านข้าวอย่างครบ
วงจร พร้อมกับสนับสนุน
ล า น ต า ก ข ้ า ว  ห รื อ
เครื่องอบข้าว และอ่ืนๆ 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรมีองค์ความรู้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตสินค้าเกษตร 

1.อบจ.ราชบุรี 
2.อบต.ท่าชุมพล 
3.สนง.พัฒนาชุมชน
อำเภอโพธาราม 
4.สกจ.ราชบุรี 

 

   3.3 อบรมให้ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานการรับรอง GAP 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.โครงการอบรมการผลิตข้าว
ให้ได้มาตรฐานGAP 

เพ ื ่ออบรมเกษตรกรให้
สามารถผลิตสินค้าเกษตร
(ข้าว)ให้ได้มาตรฐานGAP 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรสามารถผลิต
สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน
GAP 

1.สนง.เกษตร
อำเภอโพธาราม 
2.ศูนย์วิจัยข้าว
ราชบุรี 
3.สกจ.ราชบุร ี

2 .โครงการอบรมการปลูก
พืชผักให้ได้มาตรฐานGAP 

เพ ื ่ออบรมเกษตรกรให้
ส าม า ร ถพ ื ช ผ ั ก ใ ห ้ ไ ด้
มาตรฐานGAP 

ตำบลท่าชุมพล  
อำเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

/ / / / / เกษตรกรสามารถผลิต
สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน
GAP 

1.สนง.เกษตร
อำเภอโพธาราม 
2.ศูนย์วิจัยข้าว
ราชบุรี 
3.สกจ.ราชบุร ี
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ภาคผนวก 

การรวบรวมสภาพปัญหาและการพัฒนาด้านการเกษตร โดยการใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Problem Trees) 
- ปัญหาด้านหนี้สิน 
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การรวบรวมสภาพปัญหาและการพัฒนาด้านการเกษตร โดยการใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Problem Trees) 
- ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
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การรวบรวมสภาพปัญหาและการพัฒนาด้านการเกษตร โดยการใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Problem Trees) 
- ปัญหาด้านที่ดินทำกิน 
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การรวบรวมสภาพปัญหาและการพัฒนาด้านการเกษตร โดยการใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Problem Trees) 
- ปัญหาด้านนราคาสินค้าเกษตร 
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การรวบรวมสภาพปัญหาและการพัฒนาด้านการเกษตร โดยการใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Problem Trees) 
- ปัญหาด้านสวัสดิการเกษตร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และความต้องการองค์ความรู้ 
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การรวบรวมสภาพปัญหาและการพัฒนาด้านการเกษตร โดยการใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Problem Trees) 
- ปัญหาด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
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ภาพประกอบการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในชุมชน 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ภาพประกอบการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในชุมชน 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ภาพประกอบการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในชุมชน (ทีมวิเคราะห์ข้อมูล) 
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ภาพประกอบการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในชุมชน (ทีมวิเคราะห์ข้อมูล) 
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ภาพประกอบการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  
( ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ) 

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ภาพประกอบการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  
( ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ) 

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ภาพประกอบการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  
( ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ) 

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ภาพประกอบการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  
( ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ) 

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

 
 

 


