คำนำ
เอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของตาบลวังสามหมอ ซึ่ง
ได้รวบรวมข้อมูลจากการ จัดเวทีชุมชนระดับหมู่บา้ น และเวทีชุมชน ระดับตาบล โดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนเป็ นหลัก ซึ่งทาให้ทราบปัญหาความต้องการของชุมชน และชุมชนร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
นั้นๆ โดยชุมชนเอง นอกจากนี้ยงั ได้กาหนดแผนพัฒนาการเกษตร ออกมา 3 แผน คือแผนถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร แผนการลงทุน แผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็ นประโยชน์กบั
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการพัฒนาตาบลวังสามหมอ ในโอกาสต่อไป
อนึ่ง คณะดาเนินการโดยศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลวังสามหมอ
หวัง หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารฉบับนี้คงจะทาให้ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาทางด้านการเกษตร อย่างเป็ นรู ปธรรม และยัง่ ยืนต่อไป

ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
22 เมษายน 2554

บทที่ 1
1. โครงกำรแผนพัฒนำชุ มชนตำบลวังสำมหมอ อำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินงานโครงการแผนพัฒนาชุมชน
ตาบลวังสามหมอ ซึ่งได้จากกระบวนการในการเตรี ยมความพร้อมชุมชนในการทาแผน โดยได้มีการเรี ยนรู้ในการ
บริ หารจัดการภายในชุมชนของตนเองซึ่ งในชุมชนมีความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานทั้งในด้านการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้การจัดการกองทุน ฯลฯ และได้มีการขยายผลการดาเนินงานไปในพื้นที่ตาบลอื่นๆ ใน 6 ตาบล ของอาเภอวัง
สามหมอด้วย เพื่อให้การวางแผนการดาเนิ นงานของตาบลวังสามหมอ ให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์แก่
ชุมชนต่อไปโดยไม่หยุดชะงักแม้จะสิ้ นสุ ดโครงการแล้ว และได้สรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนา
งานส่ งเสริ มการเกษตรในตาบลเป็ นอย่างยิง่ จึงเห็นควรจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสาม
หมอ จังหวัดอุดรธานี แผนพัฒนาการเกษตรชุมชนเพื่อเป็ นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรในตาบล
วังสามหมอต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กร
เกษตรมีความเข้มแข็ง สามารถวางแผนและดาเนิ นกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรของชุ มชน
3.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านความรู้และทักษะในการ
ส่ งเสริ มการเกษตรแบบยัง่ ยืน
3.3 เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
4. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ตาบลวังสามหมอมีแผนพัฒนาการเกษตรชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
2. ตาบลวังสามหมอสามารถดาเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จากกระบวนการในการเตรี ยมความพร้อม
ชุมชน มีการเรี ยนรู้ในการบริ หารจัดการภายในตาบล ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้การจัดการ
3. เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรอย่างถูกต้องและครบวงจร
4. เกษตรกรได้รับความรู ้วทิ ยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพการเกษตร
5. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. เกษตรกรสามารถผลิตสิ นค้าและจาหน่ายได้ตามความต้องการของตลาดและตามศักยภาพของดิน
7. เกษตรกรสุ ขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากสารเคมีทางการเกษตร
8. ชุมชนมีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
9. เกษตรกรมีอาชีพที่ยงั่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร ปี 2555-2557
-แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
-แผนการลงทุน
-แผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

เริ่ มต้น ปี 2555 สิ้ นสุ ด ปี 2557
เริ่ มต้น ปี 2555 สิ้ นสุ ด ปี 2557
เริ่ มต้น ปี 2555 สิ้ นสุ ด ปี 2557

งบประมำณ
7.1 งบประมำณทั้งหมด 12,410,000 บำท (สิ บสองล้ำนสี่ แสนหนึ่งหมื่นบำทถ้ วน)
งบประมำณ โดยแยกเป็ นรำยแผน ดังนี้
-งบประมาณด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5,140,000 บาท
-งบประมาณด้านการลงทุน
4,700,000 บาท
-งบประมาณด้านพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม 2,5700,00 บาท
-แหล่ งทีม่ ำของงบประมำณ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล,องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด,ผูว้ า่ ราชการจังหวัด, กรมส่ งเสริ มการเกษตร, กรมปศุสัตว์,
กรมประมง,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
- ผูน้ า 13 หมู่บา้ น ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

แผนทีต่ ำบลวังสำมหมอ

บทที่ 2
2. สภำพพืน้ ฐำนทำงเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
2.1 ข้ อมูลทำงกำยภำพ
2.1.1 ที่ต้ งั และอาณาเขต
ตาบลวังสามหมอ เป็ นที่ต้ งั ของส่ วนราชการต่าง ๆ และชุ มชนระดับอาเภอ ของอาเภอวังสามหมอ โดยอยูห่ ่างจากตัวจังหวัด 98 กม. ตาบลวังสามหมอมีเนื้อที่ประมาณ 46,150 ไร่ ตาบลวังสามหมอ
แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ
1. เขต เทศบาลลาพันชาด ได้แก่ 1,2, 3,4 ,7 ,9 ,10, 12 , 13
2. เขต เทศบาลวังสามหมอ ได้แก่ 2, 5,6, 8,9,11
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ติดต่อเขตตาบลตาบลหนองกุงทับม้า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ติดต่อเขตอาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ติดต่อเขต ต. หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ติดต่อเขต ต.คาโคกสู ง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
2.1.2 สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลวังสามหมอ เป็ นที่ราบสู ง เป็ นที่ลุ่มเป็ นส่ วนน้อย พื้นที่ของตาบล
เป็ นเขตชุมชน และเขตเกษตรกรรมพื้นที่บางส่ วนเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติ มีลาน้ า ลาพัดชาด และลาน้ าปาว ไหล
ผ่านบางหมู่บา้ น คือ หมู่ 1, 10, 7, 3
2.1.3 พื้นที่ป่า
ตาบลวังสาหมอ มีเนื้อบางส่ วนของตาบล อยูใ่ นป่ าสงวนแห่งชาติ เช่น หมู่ 2, 5, 6, 12 ปัจจุบนั
ป่ าไม้ถูกทาลายเป็ นส่ วนใหญ่และเป็ นป่ าเสื่ อมโทรม ประชาชนเข้าครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมดเหลือเป็ น
ป่ าจานวนน้อย เกษตรกรได้เข้าบุกรุ กทากินเป็ นพื้นที่ทางการเกษตรเป็ นส่ วนมาก
2.1.4 อุณหภูมิ
สภาพภูมิอากาศ แบ่งเป็ น 3 ฤดู คือ
- ฤดูฝน
- ฤดูร้อน
- ฤดูหนาว
ฤดูฝน ฝนจะตกตั้งแต่เดือนเมษายนและจะทิง้ ช่วงในเดือน กรกฎาคม – ต้นเดือนสิ งหาคม
ฤดูร้อน จะร้อนมากและแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศน้อย
ฤดูหนาว อากาศหนาวมากและแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศมีนอ้ ย
อุณหภูมิของตาบลวังสามหมอจะร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิจะ
สู งขึ้นมากทาให้อากาศร้อนแห้งแล้ง ทาให้พ้นื ที่ทาการเกษตรใช้ทาการเกษตรไม่ได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะ
ในพื้นที่สูง

2.1.5 แหล่งน้ าและปริ มาณในรอบปี ปริ มาณน้ าฝน
พื้นที่ทาการเกษตรส่ วนใหญ่อาศัยน้ าฝน แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ใช้
ในการเกษตร ส่ วนใหญ่แหล่งน้ าในการเกษตร ที่เป็ นลาน้ า ลาห้วย ได้แก่ ลาปาว อยูใ่ นหมู่ที่ 1, 10, 3 ลาพัดชาด
อยูใ่ นหมู่ 2, 12 เป็ นลาห้วยที่มีน้ าตลอดปี แต่ส่วนใหญ่อยูไ่ กลพื้นที่ทาการเกษตร จึงใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ได้นอ้ ยฝนจะตกหนักในช่วงต้นฤดูทาให้มีน้ าท่วม อันเนื่ องมาจากสภาพพื้นที่ที่ลาดชันมาก และจะทิ้งช่วงในเดือน
กรกฎาคม – สิ งหาคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่เกษตรกรกาลังปั กดา (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 แสดงปริมำณนำ้ ฝนเฉลีย่ ปี 2550 – 2553
ปริมำณนำ้ ฝนเฉลีย่ ในแต่ ละเดือน (มม.)

รวม

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.

ปี
2550
2551
2553

7.9
0
0

13.6
0
14.3

53.7
65
13.4

37.5 114 147.1 207.4 396.4 165.2 257.4
114.6 45.1 227 248.2 202.6 252.2 82
16.8 131.1 220.8 147.9 572.1 139.9 143.4

0.5
80.1
0

0 1401
0.6 1317
23.5 1423

ที่มา : กรมชลประทาน ลุ่มน้ าลาปาว จ.กาฬสิ นธุ์
2.1.6 เส้นทางคมนาคม
ตาบลวังสามหมอมีการติดต่อกับชุมชนอื่น โดยอาศัยถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2023
ศรี ธาตุ – วังสามหมอ ผ่านหมู่ 2, 5, 8, 6, 11 ทางหลวงวังสามหมอ – วาริ ชภูมิ ไปยังหมู่ 9 และถนนวังสามหมอ
- สมเด็จ ผ่านหมู่ 3, 4, 1, 10 เป็ นถนนลาดยางทั้งหมด เข้าสู่ พ้นื ที่หมู่บา้ น มีรถโดยสารประจาทางผ่านตลอด
ยกเว้นหมู่ 7 แยกจากทางหลวงประมาณ 2 กิโลเมตร ถนนคอนกรี ตเข้าหมู่บา้ น
2.1.7 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน
ลักษณะดิน ของตาบลวังสามหมอส่ วนมากเป็ นดินมีการถ่ายเทอากาศได้ ไม่เก็บน้ าเพราะดินร่ วน
ปนดินทราย หน้าดิน เป็ นดินดา มีความลึกของหน้าดินน้อย ลักษณะโครงสร้างของดินมีการถ่ายเทอากาศได้ดี
ไม่เก็บน้ าเพราะดินทราย เมื่อฝนตกลงมาดินจะไม่สามารถอุม้ น้ าไว้ได้นาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย มีการ
ปลูกพืชที่ดูดแร่ ธาตุอาหารไปใช้มาก คือ มันสาปะหลัง และอ้อย และมีการปรับปรุ งดินบ้างเล็กน้อย
สมรรถนะของดิน ของพื้นที่ทางตอนเหนื อและตอนใต้ของตาบลเป็ นดินที่เหมาะสม สาหรับการ
ปลูกพืชไร่ ที่มีความคงทนต่อความแห้งแล้งได้ดีพอสมควร การใช้ที่ดินควรใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อป้ องกันการผัง
ทลายของดิน สวนพื้นที่ทางตอนกลางเป็ นที่ราบลาดชัน พอสมควรจะพัฒนาเป็ นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น และ
พืชไร่ ตามแหล่งน้ าควรพัฒนาขุดบ่อเลี้ยงปลา

ตำรำงที่ 2 แสดงชุดดินที่พบในตาบลแบ่งเป็ นหมู่บา้ นดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชุ ดดินทีพ่ บ
35B
-

35
35
35
35
35
35

40
40
40
40
40
40

40B
40B
40B
-

49
49
-

61RL
61RL
61RL
-

62
62
62
-

ชื่ อชุ ดดินต่ ำงๆ
ชุดดินที่
ชื่อชุดดิน
17B
ร้อยเอ็ด, เรณู
22
สี ทน
40
สันป่ าตอง
40 บี
ดินมีหินโผ่ล
41
กาบง
35
โคราช , สตึก
49
บรบือ , โพนพิสัย , สกลนคร
1) ดินชุด 35B
ความเหมาะสม เหมาะสาหรับปลุกข้าว บริ เวณที่มีน้ าสามารถใช้ปลูกพืชล้มลุก หรื อ
พืชผักได้ในฤดูแล้ง
ข้อเสนอแนะในการจัดการ ควรมีการใช้ปุ๋ยเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
(1) พืชที่สามารถปลูกได้ดี
(2) สามารถปลูกได้แต่ตอ้ งมีการปรับปรุ งบารุ งดินอย่างดี

- 1 เอส ข้าวปลูกได้ดี แต่เนื้ อดินไม่ค่อยเหมาะสมดินค่อนข้างเป็ นทรายหรื อทราย
จัดหรื อ ขาดธาตุอาหารอย่างรุ นแรงควรมีการปรับปรุ งบารุ งดิน
- 1 ดี อ้อยต่าง ๆ ปลูกอ้อยได้แต่ดินมีการระบายน้ าไม่ดี น้ ามักแช่ขงั ในฤดูฝน
- 1 เอฟ ไผ่ต่างๆ ก็ปลูกได้ดินมีการระบายน้ าไม่ดีมีน้ าขัง
- 2 ดี มะพร้าวปลูกได้แต่ดินมีการระบายน้ าไม่ดีมกั มีน้ าแช่ขงั ในฤดูฝน
- 2 เอฟ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปลูกได้แต่ดินมักมีน้ าท่วมและน้ าแช่ขงั
2. ดินชุด 40, 40บี หรื อดินชุด สันป่ าตองและชุดที่มีชุดที่มีหินโผล่
ความเหมาะสม เหมาะสาหรับปลูกพืชไร่ ต่างๆหรื อพืชผักแต่ดินค่อนข้างเป็ นทรายและมี ความอุดมตาม
ธรรมชาติต่า
ข้อเสนอแนะ ควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ และพืชคลุมดินการใช้ปุ๋ยเคมีตอ้ งใช้ในอัตราและ
ช่วง
เวลาที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพื่อลดการสู ญเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ พืชที่สามารถปลูกได้
(1) ในวงเล็บมีเลข 1 คือเป็ นพืชที่ปลูกได้ดี
(2) ในวงเล็บมีเลข 2 คือเป็ นพืชที่ปลูกได้ดีแต่ตอ้ งมีการปรับปรุ งบารุ งดิน
- 1 นุ่น, มะพร้าว, มะม่วงหิ มพานต์, ยางพารา ไผ่ต่างๆ ยูคาลิปตัสและทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์
- 1 เอส ข้าวโพดต่างๆ, ปอต่างๆ, มันสาปะหลัง, ฝ้ าย, อ้อยต่าง ๆ, ข้าวฟ่ าง, งา,
ละหุ่ง, สับปะรด, หม่อนไหม, มะละกอ, พืชผักแต่เป็ นดินเป็ นดินทรายหรื อขาดแร่ ธาตุอาหารอย่างรุ นแรง
- 2 ดับเบิ้ลยู ข้าวสารสามารถปลูกได้แต่ดินมักขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก
3. ดินชุด 49 หรื อ ชุดโพนพิสัย, บรบือ หรื อสกลนคร
ความเหมาะสม เหมาะสมปานกลางสาหรับไม้ผลไม้ยนื ต้น เนื่องจากเป็ นดินกรวดปนเศษ
หิ นหรื อมีช้ นั หิ นพื้นอยูด่ ินล่าง หรื อสภาพพื้นที่มีความลาดชันสู ง
ข้อเสนอแนะ ควรมีการเตรี ยมหลุมที่ดี มีการใช้ปุยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมีปรับปรุ งบารุ งดิน
ตลอดจนจาเป็ นต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า พืชที่สามารถปลูกได้
(1) ในวงเล็บ เลข 1 คือที่มีสามารกปลูกได้ดี
(2) ในวงเล็บ เลข 2 คือพืชที่สามารถปลูกได้ดี แต่ตอ้ งมีการปรับปรุ งบารุ งดิน
(3) ปลูกสับปะรด, ไผ่ต่างๆ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี
-1 จี ปลูกปอแก้ว, ถัว่ ต่างๆ , ฝ้ าย, ปอ, งาหม่อน, ยางพารา, พืชผัก แต่ดินมีเศษ
หินหรื อลูกรังปะปนมาก
- 2 ดับเบิ้ลยู ข้าวสามารถปลูกได้ดี แต่ดินมักขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก
ดินชุด 41 คือดินชุด คาบง

ความเหมาะสม เหมาะสมปานกลางสาหรับพืชไร่ เหมาะสาหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เนื่องจาก
ดินเป็ นทรายจัดและมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะในการจัดการ จาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งบารุ งดินดินด้วยปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ป็ นหลัก
ประกอบกับการเลือกชนิดพืชที่จะนามาปลูกหรื อเปลี่ยนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้
(1) ปลูกได้ดี มะม่วงหิ มพานต์, ไผ่ต่างๆ , ยูคาลิปตัสและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
-2 เอส ข้าวโพดต่างๆ , ถัว่ , ปอ , มันสาปะหลัง , ฝ้ าย , อ้อย , ข้างฟ่ าง , งา , ละหุ่ง , มะม่วง,
มะขาม, นุ่น , ขนุน , หม่อนไหม , มะพร้าว, มะละกอ , พืชผักดินค่อนข้างเหนียวหรื อทรายจัด หรื อขาดธาตุอาหารรุ นแรงต้องมีการ
ปรับปรุ งบารุ งดินอย่างดี

- 2 ดับเบิ้ลยู ข้าวปลูกได้ แต่มกั ขาดฝนในฤดูเพาะปลูก
4. ดินชุด 35 หรื อชุด โคราช, สะตึก
ความเหมาะสม เหมาะสมสาหรับพืชไร่ ชนิดต่าง ๆ หรื อพืชผัก
ข้อเสนอแนะ ควรมีการใช้ปุ๋ยหรื อปรับปรุ งดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
พื้นที่บางแห่งควรมีมาตรการในการอนุ รักษ์ดินและน้ าด้วย
พืชที่สามารถปลูกได้
(1) มีนุ่น, มะม่วงหิ มพานต์, ยางพารา , ไผ่ต่าง ๆ , ยูคาลิปตัส, มะพร้าว, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

- เอส ข้าวโพดต่างๆ , ถัว่ ต่างๆ , ปอ , ฝ้ าย, อ้อย , ข้าวฟ่ าง, งา, ละหุ่ง ,
สับปะรดหม่อนไหม, มะละกอ พืชผักดินค่อนข้างเป็ นทราย จัดหรื อขาดธาตุอาหารรุ นแรงควรมีการปรับปรุ งบารุ ง
ดินให้ดีก่อนปลูก
- 2 ดับเบิล้ ยู สามารถปลูกข้าวได้แต่มกั ขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก
- ดินชุด 61RL ที่ลาดเชิงเขา (Fe) เป็ นหน่วยผสมของดินหลายชนิด เกิดการ
ผุพงั สลายตัวของหิ น พัดมาทับถมเชิงเขามีสภาพเป็ นลูกคลื่นลาดชันเชิงเขาระบายน้ าดีป่านกลาง มีเศษหิ นพื้นโผล่
ปลูกพืชไร่ ได้ เช่นอ้อยและสามารถพัฒนาปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้นได้ดี
หน่วยแผนที่ที่ 40 สันป่ าตอง
หน่วยแผนที่น้ ีเป็ นกลุ่มที่มีเนื้ อดินเป็ นพวกดินร่ วนปนทราย สี ดินเป็ นสี น้ าตาลอ่อน มีเหลือง สี
แดง บางแห่งอาจพบจุดในดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุตน้ กาเนิดดินพวกตะกอนลาน้ าพบบริ เวณพื้นที่ค่อนขางเรี ยบ
จนถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา เป็ นดินลึก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจุด
ถึงเป็ นกรดแก่ มีความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 4.5 – 5.5
ปั ญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่น้ ี ได้แก่ เนื้ อดินค่อนข้างเป็ นทราย พื้นที่
ปลูกมีโอกาสเสี่ ยงต่อการคมนาคมได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า และในบริ เวณที่มีความลาดชันสู งจะเกิดจา
การชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย
ปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ ต่าง ๆ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ปอ ข้างโพดและถัว่ บาง
แห่งมีสภาพเป็ นป่ าละเมาะหรื อทุ่งหญ้าธรรมชาติ พบมากในทุกหมู่บา้ นของตาบล

หน่วยที่ 22 สี ทน ( )
หน่วยแผนที่น้ ีเป็ นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินที่มีเป็ นพวกดินร่ วนปนทรายหรื อดินทรายปนดินร่ วน สี พ้นื
เป็ นสี เทาหรื อน้ าตาลปนเทา มีจุดประสี น้ าตาลปนเหลือง หรื อสี น้ าตาลปนเหลือง หรื อสี เหลืองปนน้ าตาล และอาจ
พบศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรี ยบ เป็ นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดแก่ ค่าความเป็ นกรดประมาณ 4.5 – 5.5
ปั ญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่น้ ี ได้แก่ ดินค่อนข้างเป็ นทรายมี
ความสามารถในการอุม้ น้ าต่า
บริ เวณดังกล่าวส่ วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว บางแห่งยังคงสภาพเป็ นป่ าอยู่ หรื อใช้ปลูกไม้ยนื
ต้น แต่มกั มีปัญหาเรื่ องการแข่งขันของน้ าในช่วงฤดูฝน พบหมู่ 2 และ 9
หน่วยที่ 17 ร้อยเอ็ด ( )
หน่วยแผนที่น้ ีเป็ นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็ นพวกดินร่ วนปนทรายหรื อดินร่ วน ดินล่างเป็ นดินร่ วน
เหนียวปนทรายหรื อดินร่ วนเหนียวมีสีน้ าตาลอ่อนถึงสี เทา พบจุดประพวกสี น้ าตาลสี เหลืองหรื อสี แดงปะปน บาง
แห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรื อก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุตน้ กาเนิ ดดิน
พวกตะกอนลาน้ า พบบริ เวณพื้นที่ราบเรี ยบค่อนข้างราบเรี ยบเป็ นดินลึกมาก ส่ วนใหญ่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าปฏิกิริยาเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดแก่มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ4.5 – 5.5
ปั ญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่น้ ี ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าและมี
เนื้อดินบนค่อนข้างเป็ นทราย
ปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าว ส่ วนใหญ่ใช้ทานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ หรื อใช้ยนื ต้นแต่มีปัญหาเรื อง
การขังของน้ าในฤดูฝน พบมากที่หมู่ 9
หน่วยแผนที่ 47 มวกเหล็ก ( )
หน่วยแผนที่น้ ีเป็ นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็ นพวกดินเหนียวหรื อดินร่ วนที่มีเศษหิ นปะปนมากมักพบ
ชั้นหิ นพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สี ดินเป็ นสี น้ าตาล สี เหลืองหรื อสี แดง เกิดจากการสลายตัวผุพงั ของหิ นเนื้ อละเอียด มี
สภาพพื้นที่เป็ นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา เป็ นดินต้นมีการ ระบายน้ าดีมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึง
ปานกลางปฏิกิริยาดินเป็ นกลาง มีค่าความเป็ นกรดด่างประมาณ 4.5 – 7.30
ปั ญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานที่น้ ีได้แก่ เป็ นดินตื้น และมีความอุดม
สมบูรณ์ต่า บางแห่งมีกอ้ นศิลาแลงโผล่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไปเป็ นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรม บริ เวณที่มีความ
ลาดชันสู งมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุ นแรง
ปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่าน้ าเต็มรังหรื อใช้ปลูกไม้
โตเร็ ว พบที่หมู่ 5

2.1.8 ข้อมูลสาธารณูปโภค (ประปา, ไฟฟ้ า, โทรศัพท์)
ประปา ตาบลวังสามหมอมีประปาหมู่บา้ นใช้ทุกหมู่บา้ น
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1, 9-5, 8-3, 11-4, 7-2, 10 และ 6
ไฟฟ้ า มีไฟฟ้ าเข้าถึงทุกหมู่บา้ น ประชากรมีไฟฟ้ าใช้ 100%
โทรศัพท์ ตาบลวังสามหมอ มีโทรศัพท์สาธารณะ จานวน 15 ตู ้ และส่ วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์
มือถึงซึ่ งสะดวกกว่า
2.1.9 ข้อมูลสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ
1) โรงเรี ยนมัธยม 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4,6
2) โรงเรี ยนประถม 3 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4,5,6
3) วัด 4 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6, 1, 4, 3
4) โรงพยาบาล 1 แห่ง หมู่ 5
5) ที่ทาการสานักงานเทศบาล. 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
6) ศาลากลางบ้านทุกหมู่บา้ น
7) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง หมู่ 2
2.1.10 ภัยธรรมชำติ

ตาบลวังสามหมอเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม บางปี จะมีน้ าท่วมถึงหมู่บา้ น คือ 1, 3, 7, 10
2.2 ข้ อมูลชี วภำพ
2.2.1 พันธุ์พืชที่ปลูก
1) ข้าว ตาบลวังสามหมอมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 9,892 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 32 ของพื้นที่ท้ งั หมด
พันธุ์ขา้ วที่เกษตรกรส่ วนใหญ่จะเป็ นพันธุ์ส่งเสริ ม เช่น กข.6 มะลิ 105 ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวเหนียว
เพื่อเก็บไว้บริ โภค จะมีขายก็ไม่มาก และจะมีการปลูกเฉพาะ ข้าวนาปี ผลผลิตเฉลี่ย 350 กก/ไร่
2) มันสาปะหลัง ตาบลวังสามหมอมีพ้นื ที่ปลูกมันสาปะหลัง 5,216 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 17 ของ
พื้นที่ท้ งั หมดปั จจุบนั พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังจะลดลง เนื่องจากมีราคาที่ไม่แน่นอน ถ้าปี ไหนเกษตรกรปลูกน้อย
ราคาก็จะดี ถ้าปี ไหนเกษตรกรปลูกมากราคาก็จะตกต่า ทาให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานเป็ นจานวนมาก
พันธุ์มนั สาปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ เกษตรศาสตร์ 50, ห้วยบง60,ห้วยบง80, ระยอง 5, ระยอง 9 ,ระยอง
1, ศรี ราชา ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กก./ไร่
3) ตาบลวังสามหมอมีพ้นื ที่จะปลูกอ้อยโรงงาน 10,677 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 35 ของพื้นที่
ทั้งหมด เนื่ องจากมีโรงงานน้ าตาลตั้งอยูไ่ ม่ไกลมากนัก และมีราคาที่แน่นอนกว่ามันสาปะหลัง อ้อยโรงงานที่ปลูก
ได้ แก่ พนั ธุ์ อู่ทอง 1 , มำกอส, K 38 , K88 K อืน่ ๆ ผลผลิตเฉลีย่ 10 ตัน/ไร่
4) ไม้ผล – ไม้ยนื ต้น ตาบลวังสามหมอมีพ้นื ที่ปลูก – ไม้ยนื ต้น 2,524 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 8
ของพื้นที่ท้ งั หมด ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผลที่ปลูก 404 ไร่ ได้แก่ มะม่วง, ลาไย, กล้วย

5) ถัว่ ลิสง พันธุ์ถวั่ ลิสง ได้แก่ ไททาน 9, สข. 38 เกษตรกรจะปลูกในฤดูฝน ช่วงเดือน
เมษายน – กันยายน ก่อนที่เกษตรกรจะไถปลูกอ้อยในเดือน ตุลาคม
6) พืชผักที่เกษตรกรปลูกส่ วนใหญ่จะปลูกไว้เพื่อบริ โภค จะมีปลูกเพื่อการค้าไม่กี่รายพืชผักที่
ปลูกได้แก่ ถัว่ ฝักยาว กะหล่าปี ข้าวโพด มะเขือเทศ ผักกาด ผักบุง้ แตงกวา พืชสวนครัว และอื่นๆ
2.2.2 พันธุ์สัตว์ เศรษฐกิจ
1) โค ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงกันอยูแ่ ล้ว จะเลี้ยงไว้เพื่อขายไม่ได้เลี้ยงเมื่อการใช้งาน
พันธุ์ที่เลี้ยงส่ วนใหญ่ ได้แก่ บาร์ มนั , ฮาโลเลย์ และพันธุ์พ้นื เมือง
2) กระบือ จะมีเลี้ยงเป็ นจานวนน้อยเลี้ยงเพื่อใช้งาน
3)ไก่พ้นื เมือง ไก่พ้นื เมืองจะมีเลี้ยงกันอยูท่ วั่ ไปตามบ้าน แต่มกั จะเกิดโรคระบาดเป็ นประจา
เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู ้เรื่ องการทาวัคซี นไก่ (ตารางที่ 3)
ตำรำงที่ 3 ข้ อมูลกำรเลีย้ งสั ตว์ ตำบลวังสำมหมอ ปี 2551 อำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี
ชื่อหมู่บา้ น
ท่าเยีย่ ม
นาคูณ
โนนผักหอม
โนนสะอาด
โนนเสถียร
วังสามหมอ
ศรี คูณเมือง
สมนริ นทร์
สามหมอ
พัฒนา
หนองลุมพุก
หนองแวง
โคก
หนองแวง
เจริ ญ
หัวนาคา
รวมทั้งหมด :

จานวน
เกษตร
กร
29
19
19
32
32
19
32
24

พื้นที่ปลูก
หญ้า(ไร่ )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

โคเนื้ อ
(ตัว)
20
35
132
78
29
58
55
60

โคนม
(ตัว)
0
0
0
0
0
0
0
0

กระบื
อ(ตัว)
0
3
0
0
5
77
2
0

สุกร
(ตัว)
19
10
4
2
4
3
0
0

ไก่(ตัว)
481
409
387
774
438
274
915
239

เป็ ด(ตัว)
144
82
75
138
58
37
70
18

แพะ(ตัว)
0
0
0
0
0
0
0
0

32
32

0.00
0.00

43
63

0
0

11
0

6
0

543
193

225
0

17

0.00

32

0

0

0

231

33
30
350

0.00
0.75
0.75

61
49
715

0
0
0

0
0
98

10
10
68

544
324
5,752

แกะ(ตัว)
0
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์เลี้ยง
อื่นๆ(ตัว)
0
2
17
4
6
0
0
0

สุนขั (ตัว)
66
30
30
88
38
20
87
21

แมว
(ตัว)
6
10
2
7
9
1
0
3

0
0

0
0

6
0

49
67

2
5

60

0

0

0

36

1

55
46
1,008

0
0
0

0
0
0

0
1
36

44
13
589

0
0
46

2.2.3 กำรใช้ ทดี่ ิน

ดินตาบลวังสามหมอส่วนใหญ่จะเป็ นดินทรายและดินร่ วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปลูกพืชจะให้ผลผลิตต่า เกษตรกรมักจะเพิ่มผลผลิตโดยการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ทาให้ดินขาดอินทรี ยว์ ตั ถุ
และโครงสร้างของดินถูกทาลายเนื่องจากเกษตรกรไม่มีการใช้ปุ๋ยคอก หรื อขาดปุ๋ ยพืชสด ในการปรับปรุ ง
บารุ งดิน ซึ่งทาให้คุณภาพของดินเสื่ อมลง
2.2.4 ระบบกำรผลิต
1) ระบบการผลิตพืช อาศัยน้ าฝนพืชที่ปลูกได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี มันสาปะหลัง พืชผัก
ไม้ผล อื่นๆ พันธุ์ที่ใช้มีท้ งั พันธุ์พ้นื เมือง และพันธุ์ส่งเสริ ม แต่ระบบการผลิตพืชของเกษตรกร ยังขาดเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพราะขาดเงินทุนและความรู ้ที่ถูกต้องที่ถูกต้อง ถ้าพืชชนิดไหนมีราคาดีเกษตรกรก็จะหันไปปลูกพืชชนิด
นั้น ผลผลิตออกมามากราคาก็ตกต่า

2) ระบบการผลิตสัตว์ ได้แก่ โค ไก่พ้นื เมือง เป็ ดเทศ สุกรปัญหาที่พบคือพันธุส์ ตั ว์ที่
เลี้ยงเป็ นพันธุ์พ้นื เมือง ผลผลิตไม่สูง มีการระบาดของโรคสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้เรื่ องการให้
วัคซีนและเรื่ องอาหาร
2.2.5 ปฏิทนิ กำรปลูกพืชและเลีย้ งสั ตว์ ตำบลวังสำมหมอ
พืชทีป่ ลูก
มี.ค.
และสั ตว์เลีย้ ง
ข้าวนาปี
มันสาปะหลัง
อ้อยโรงงาน
พืชพัก
โค-กระบือ
เป็ ด-ไก่
เลี้ยงปลา

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

เก็บ
เกี่ยว

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

เริ่ ม
ปลูก

2.2.6. เทคโนโลยีกำรเกษตร
1) การใช้ปุ๋ย ปั จจุบนั ปริ มาณการเลี้ยงสัตว์ลดลงทาให้ปุ๋ยคอกมีจานวนน้อยตามไปด้วย
เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ ปุ๋ ยเคมีเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งทาให้โครงสร้างของดินถูกทาลายไปและการใช้ปุ๋ยเคมียงั ไม่ถูกสู ตร
ถูก อัตรา และถูกเวลาที่ใช้ทาให้ผลผลิตคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
การใช้สารเคมี
เกษตรกรจะมีการใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชเป็ นจานวนมากโดยเฉพาะอ้อย
โรงงานจะมีการใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืชอย่างแพร่ หลาย เพราะประหยัดแรงงานและคลุมวัชพืชได้นานกว่าการ
ใช้แรงงานคน ทาให้ระบบนิ เวศและศัตรู ธรรมชาติถูกทาลายไป จึงทาให้เกิดการระบาดของโรคแมลงมากกว่าใน
อดีต และผลผลิตที่ได้มีสารเคมีตกค้าง ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค

2.2.7 ปริมำณผลผลิตพืชทีส่ ำคัญตำบลวังสำมหมอ
ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลการปลูกพืชตาบลวังสามหมอ
พื้นที่ปลูก
ชนิดพืช
(ไร่ )
อ้อยโรงงาน
10,677
ข้าวนาปี
10,374
มันสาปะหลัง
5,216

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.)
10,000
350
4,000

ผลผลิตรวม
(ตัน)
106,770
3,631
20,864

2.3 ข้ อมูลด้ ำนเศรษฐกิจ
2.3.1 ขนำดกำรถือครองทีด่ ิน กชช2ค
ประชากรส่ วนใหญ่ของตาบลวังสามหมอจะประกอบอาชีพการเกษตร คือ 801 ครัวเรื อน และมีพ้นื ที่
ทาการเกษตร 46,515 ไร่ เฉลี่ย 50.4 ไร่ /ครัวเรื อน
2.3.2 สิ ทธิในกำรทำกิน พื้นที่การเกษตรส่ วนมาก หรื อประมาณร้อยละ 95 จะเป็ น ส.ป.ก. และ สค1
ที่เหลือจะเป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
2.3.3 จำนวนแรงงำน
แรงงานในตาบลวังสามหมอส่ วนใหญ่จะเป็ นแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุ
ระหว่าง 13 – 60 ปี ส่ วนมากแรงงานที่เป็ นคนหนุ่มคนสาวจะอพยพเข้าไปทางานในต่างจังหวัด และ
กรุ งเทพมหานคร แรงงานในภาคเกษตรจะเป็ นคนที่มีครอบครัวแล้วเป็ นส่ วนมาก และจะมีการอพยพไปทางานใน
ต่างจังหวัด ช่วงหมดฤดู ทานา ทาไร่ พอถึงฤดูทานาทาไร่ ก็จะกลับมาทานา ทาไร่ เหมือนเดิม ประชากรตาบล
คาโคกสู ง จะอยูใ่ นช่วงวัยแรงงานประมาณ ร้อยละ 70
2.3.4 รำยได้ ของประชำกร ส่ วนใหญ่จะได้มาจากการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ ขายอ้อย
ขายมันสาปะหลัง ขายข้าว ค้าขายและอื่นๆ โดยเฉลี่ยแล้วประชากรยังมีรายได้ที่ 1 ทาให้เป็ นหนี้ ขณะเดียวกัน
รายจ่ายในครัวเรื อนก็เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เริ่ มจะหมดไป รายได้ของประชากรยัง
ตกเกณฑ์ จปฐ. คือประชากรมีรายได้ 9,908 บาท/คน/ปี ยังถือว่าต่า ต้องมีการประกอบอาชีพอย่างอื่นเสริ มอีก
2.3.5 เป้ำหมำยกำรทำฟำร์ ม เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 70 มีการทาฟาร์มเพื่อยังชีพ รองลงมาเพื่อ
จาหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 30

2.3.6 เทคนิค, วิธีกำรผลิต การทาการเกษตร ของตาบลวังสามหมอส่วนใหญ่จะปลูกพืชไร่
เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ซึ่งเกษตรกรก็จะผลิตพืชชนิดเดิมในพื้นที่เดิม ปัญหาที่ตามมาคือ เกิดการ
ระบาดของโรคแมลง เนื่ องจากไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่น ตัดวงจรของโรคแมลงมีการใช้สารเคมีเป็ นจานวนมากทา
ให้ศตั รู ธรรมชาติถูกทาลาย
ฉะนั้นการผลิตพืช หมุนเวียน ลดการใช้สารเคมี มีการทาบารุ งดินโดย ปลูกปุ๋ ยพืชสด นาปุ๋ ย
อินทรี ยม์ าใช้เพื่อทาให้โครงสร้างของดินไม่ถูกทาลายทากิจกรรมการเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวดันและให้มี
กิจกรรมทาต่อเนื่องตลอดปี

2.3.7 เครื่องจักรกำรเกษตรและปัจจัยกำรผลิต
การทาการเกษตรตาบลวังสามหมอ แต่ก่อนจะใช้แรงงานสัตว์ คือ กระบือปั จจุบนั การใช้แรงงาน
สัตว์จะมีนอ้ ยมากเนื่องจากมีเครื่ องจักรการเกษตรเข้ามาแทนเพราะมีประสิ ทธิ ภาพการทางานดีกว่าการใช้แรงงาน
จากสัตว์ เครื่ องจักรการเกษตรที่นิยมใช้ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถอีแต๋ น
ตำรำงที่ 5 ข้ อมูลเครื่ องจักกรกำรเกษตรตำบลวังสำมหมอ
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
รวม

รถอีแต๋ น
25
25
9
40
23
24
1
15
15
8
6
4
195

รถไถเดินตาม
16
30
8
21
62
41
1
39
16
12
3
6
255

รถแทรกเตอร์
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
17

2.3.8 ผลผลิตเฉลีย่ รำคำ ต้ นทุนกำรผลิต
ตำรำงที่ 6 แสดงต้ นทุนกำรผลิตพืชไร่
ค่าพันธุ์ ค่าแรงงาน ค่าไถ
ชื่อพืช
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อ้อยโรงงาน
1,100
980
750
มันสาปะหลัง
500
700
500
ข้าวนาปี
75
900
500

ค่าปุ๋ ย
(บาท)
1,000
1,000
630

อื่นๆ
(บาท)
2,000
200
300

รวม ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
(บาท) (กก./ไร่ )
ปี 2553
5,830
10,000
1,100 บาท/ตัน
2,900
4,000
1.30 บาท/กก.
2,405
350
12.00 บาท/กก.

2.3.9 กำรรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
ตาบลวังสามหมอมีสถาบันกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1) กลุ่มเกษตรกรทานาวังสามหมอจัดตั้งเมื่อปี 17 เม.ย. 46 ซึ่งเป็ นกลุ่มนิติบุคคลมีสมาชิก 77
คน ทาธุ รกิจจัดหาและผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ เมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้กบั สมาชิกในชุมชน
2) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิกอยูใ่ นทุกหมู่บา้ น
3) กลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตร มีสมาชิกอยูท่ ุกหมู่บา้ น
กลุ่มแม่ บ้ำนเกษตรกร
1) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรนาคูณ มีสมาชิก 25 คน ทากิจกรรมจักสานตระกล้าพลาสติก แปร
รู ปผลผลิตการเกษตร
2) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร หนองลุมพุก หัวนาคา หนองแวงโคก ทากิจกรรทอผ้า แปรรู ป
ผลผลิตการเกษตร
3) กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรี ยน มีจานวน 3 กลุ่ม
4) กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ
5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 16 กลุ่ม
เงินทุนของกลุ่ม จะได้จากสมาชิกของกลุ่มออกค่าหุ น้ และเงินสนับสนุนจากทางราชการ
2.3.10 แหล่งสิ นเชื่อเพือ่ กำรผลิต
แหล่งสิ นเชื่อเพื่อการผลิตตาบลวังสามหมอ แบ่งได้ดงั นี้
1) สหกรณ์การเกษตร
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3) กองทุนหมู่บา้ น
4) โรงงานน้ าตาล
5) พ่อค้า
6) ธนาคารพาณิ ชย์
7) เงินทุนจากหน่วยงานราชการ
2.3.11 ข้ อมูลกำรตลำด (วิถีการตลาด แหล่งรับซื้ อผลผลิต) ภาวะการตลาดวังสามหมอขึ้นอยูก่ บั
ตลาดในอาเภอวังสามหมอ โดยจะมีพอ่ ค้าเป็ นผูก้ าหนดราคาผลผลิตการเกษตร

วิถีกำรตลำดสินค้ ำกำรเกษตรตำบลวังสำมหมอ

บริ โภค
ข้าว
พ่อค้าท้องถิ่น
มันสาปะหลัง

พ่อค้าท้องถิ่น

โรงสี

ผูบ้ ริ โภค
โรงแป้ ง

โรงงานน้ าตาล
อ้อยโรงงาน
พ่อค้าในท้องถิ่น

โรงงานน้ าตาล

2.3.12 ภำวะหนีส้ ิ น
ประชำกรในตำบลวังสำมหมอ ประกอบอำชีพกำรเกษตรมีรำยได้ ต่ำกว่ำเกณฑ์ คือ มีรำยได้ 9,908
บำท/คน/ปี (ข้ อมูล จปฐ. 2544) ซึ่ งไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรื อนจึงทาให้มีหนี้สิน เวลาจะซื้ อปั จจัยการผลิต
ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและเอกชน
2.3.13 กองทุนหมู่บ้ำนและผลกำรดำเนินงำน
ทุกหมู่บา้ นในตาบลวังสามหมอจะมีกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งกองทุนหมู่บา้ นก็มีอยูห่ ลายกองทุน
ด้วยกันได้แก่
1) กองทุนเงินล้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 1 ล้านบาท ส่ วนมากเกษตรกรจะ
กูย้ มื มาทากิจกรรมการเกษตร เพราะดอกเบี้ยไม่สูงเก็บคืนเป็ นรายปี อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูแ่ ต่ละหมู่บา้ นจะตกลงกัน

2.4 ข้ อมูลด้ ำนสั งคม
2.4.1 จานวนประชากรและครัวเรื อน
ปี 2554 ตาบลวังสามหมอมีประชากร รวมทั้งสิ้ น 11,294 คนโดยมีสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรื อน
4 คน มีครัวเรื อนทั้งหมด 8,824 ครัวเรื อน ครัวเรื อนที่ประกอบอาชีพการเกษตร2,828 ครัวเรื อน คิดเป็ น
ร้อยละ 80 ของครัวเรื อนทั้งหมด (ตารางที่ 7)
ตำรำงที่ 7 แสดงข้ อมูลประชำกรและครัวเรือน ปี 2554
จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
จำนวนประชำกร (คน)
หมู่ที่
ชื่ อหมู่บ้ำน
ตำบล
ทั้งหมด
เกษตรกร
ทั้งหมด
เกษตรกร
1 หนองลุมพุก
วังสามหมอ
109
96
451
414
2 หนองแวงโคก
“
994
716
2,563
1,493
3 โนนผักหอม
“
113
105
535
459
4 โนนสะอาด
“
234
219
968
856
5 หนองแวงเจริ ญ
“
420
301
1,114
941
6 วังสามหมอ
“
486
352
1,542
1,442
7 ท่าเยีย่ ม
“
52
37
170
106
8 ศรี คูณเมือง
“
235
186
808
651
9 โนนเสถียร
“
464
370
1,225
1,017
10 หัวนาคา
“
104
80
409
361
11 นาคูณ
“
209
157
554
418
12 สมนริ นทร์
“
146
129
504
366
13 สามหมอพัฒนา
“
130
80
451
300
“
รวม
3,696
2,828
11,294
8,824
ทีม่ ำ : ฝ่ ำยทะเบียนอำเภอวังสำมหมอ และสำนักงำนเกษตรอำเภอวังสำมหมอ

2.4.2 พืน้ ที่ / สภำพกำรถือครอง
พื้นที่ตาบลวังสามหมอ อยูท่ ิศใต้ของอาเภอวังสามหมอ พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ประกอบอาชีพ
การเกษตร เช่น อ้อยโรงงาน ข้าว มันสาปะหลัง ไม้ผล – ไม้ยนื ต้น และพืชผัก พื้นที่ส่วนใหญ่จะมี นส.3 และ
สท.1 มีพ้นื ที่ป่าสงวน สปก.
ตำรำงที่ 8 แสดงข้ อมูลทำงกำรเกษตรตำบลวังสำมหมอ ปี 2554
พื ้นที่ถือครองทาการเกษตร (ไร่)
หมูท่ ี่

ชื่อบ้ าน

พื ้นที่ทงหมด(ไร่
ั้
)

ที่นา

ที่ไร่

ไม้ ผล

พื ้นที่
ไม้ ยืนต้ น พืชผัก ไม้ ดอกฯ ยางพารา อื่นๆ

รวม

1

หนองลุมพุก

2,349

438

909

17

42

1

0

55

8

1,470

2

หนองแวงโคก

5,102

2132

945

31

250

8

1

255

150

3,772

3

โนนผักหอม

3,512

944

1,168

7

13

1

0

23

15

2,171

4

โนนสะอาด

9,615

847

2,610

35

56

2

0

231

35

3,816

5

หนองแวงเจริ ญ

6,101

1717

1,406

21

117

4

0

549

20

3,834

6

วังสามหมอ

4,002

1210

2,016

25

72

5

0

103

38

3,469

7

ท่าเยีย่ ม

497

143

322

2

8

0

0

20

2

497

8

ศรี คณ
ู เมือง

3,286

680

1,157

32

98

5

0

395

50

2,417

9

โนนเสถียร

1,849

416

940

23

117

8

1

304

40

1,849

10

หัวนาคา

2,210

324

985

3

95

2

0

244

120

1,773

11

นาคูณ

1,100

443

560

14

17

2

0

5

2

1,043

12

สมนริ นทร์

2,494

482

1,270

29

60

6

0

134

12

1,993

13

สามหมอพัฒนา

4,398

598

1,605

3

137

6

0

111

150

2,610

242

1,082

50

2

2,429

642

30,714

รวม

46,515

10,374 15,893

หน่วยพื้นที่ : ไร่

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ

2.4.3 ประวัติควำมเป็ นมำของสมำชิ กในชุ มชนรู ปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน
1) ประวัติความเป็ นมาของตาบลวังสามหมอ เป็ นตาบลที่ต้ งั ของ อาเภอวังสามหมอ
มีนายสาน ใสศรัทธา เป็ นกานันคนแรก ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ไม่ได้อพยพมาจากถิ่นอื่น เป็ นคน
อีสาน
2) ตาบลวังสามหมอ การตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นเขตเทศบาลวังสามหมอ 6 หมู่บา้ น และอยูใ่ น
การปกครองของเทศบาลลาพันชาด 7 หมู่บา้ น หมู่บา้ นที่อยูใ่ นเขตเทศบาล ประมาณ 20% จะทาการค้าขายเป็ น
อาชีพหลัก
3) การปกครอง แบ่งออกเป็ น 13 หมู่บา้ น
หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก
มี นายแสง คุมประเสริ ฐ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงโคก
มี นายทองมา วิชยั ศรี เป็ นกานัน
หมู่ที่ 3 บ้านโนนผักหอม
มี นายดี วงคาพระ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด
มี นายเฉลิม เพ็ญพาน เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงเจริ ญ
มี นางบุญมี จ่าบุญ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น

หมู่ที่ 6 บ้านวังสามหมอ
หมู่ที่ 7 บ้านท่าเยีย่ ม
หมู่ที่ 8 บ้านศรี คูณเมือง

มี นายถวิล จันทร์รักษ์ กานันตาบลวังสามมหมอ
มี นายพลฤทธิ์ เกลี้ยงรส เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
มี นายอุเทพ ชัยประโคม เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น

หมู่ที่ 9 บ้านโนนเสถียร

มี นายทองแดง วันจรู ญ

หมู่ที่ 10 บ้านหัวนาคา

มี นายประเสริ ฐ สุปัญญาบุตร เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น

หมู่ที่ 11 บ้านนาคูณ

มี นายสมจิตร อนันต์ทะวัน

เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น

หมู่ที่ 12 บ้านสมนริ นทร์
มี นายจิตติพงษ์ คุณคาพระ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
2.4.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี, พิธีกรรม, อิทธิพลทางความคิด
1) ขนบธรรมเนียมประเพณี ตาบลวังสามหมอประชากรจะอพยพมาจากจังหวัดต่างๆ ส่ วน

ใหญ่จะเป็ นชาวไทยอีสาน จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี คล้าย ๆ กันมีการอยูร่ วมกันแบบฉันพี่นอ้ ง มีอะไร
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน อยูง่ ่ายกินง่าย นับถือผูอ้ าวุโสในชุมชนประเพณี ที่สาคัญ ได้แก่
- ประเพณี บุญบั้งไฟ ในเดือนพฤษภาคม เพื่อขอฝน
- ประเพณี ลอยกระทง
- ประเพณี บุญมหาชาติ
- ประเพณี แห่นางสงกรานต์
2) พิธีกรรมเนื่องจากเป็ นพื้นที่ชนบทยังมีความเชื่อทางพิธีกรรมบางอย่างอยู่ เช่น การสะเดาะ
เคราะห์จะทาให้หมดทุกข์ หมดร้าย แต่คงยังเหลืออยูไ่ ม่มากนัก
3) อิทธิพลทางความคิด
ปั จจุบนั ประชาชนจะได้รับข่าวสารจากสื่ อต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ทาให้ความเชื่อแบบเก่าๆ เริ่ มจะลดน้อยลง เริ่ มมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้

2.4.5 ศำสนำสิ่ งยึดเหนี่ยว และข้ อห้ ำมต่ ำงๆ
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ จะเห็นได้จากมีการสร้างวัดและสานักสงฆ์ทุกหมู่บา้ น มีการทาบุญที่วดั ในวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา พระสงฆ์จะเป็ นที่นบั ถือของชาวบ้าน มีการเสี ยสละทั้งกาลังทรัพย์และกาลังกายในการบูรณะวัด
เพื่อใช้เป็ นสถานที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคม

ข้ อห้ ำมต่ ำงๆ
1. ห้ามสี ขา้ วในวันพระ
2. ห้าฆ่าสัตว์ในวันพระ (วัว, กระบือ, สุ กร, แพะ, แกะ, ม้า)
3. ห้ามใช้แรงงานสัตว์ในวันพระ ห้ามตัดไม้ในวันพระ
2.4.6 กำรศึกษำ
โดยทัว่ ไปประชากรในตาบลวังสามหมอยังมีระดับการศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากอยู่
ห่างไกลจากสถานศึกษาในระดับสู งและปั ญหาเรื่ องเศรษฐกิจ ปั จจุบนั นี้ตาบลวังสามหมอ มีโรงเรี ยนอยู่ 4 แห่ง
และมีโรงเรี ยนขยายโอกาส 1 แห่ง (ประถมศึกษาปี ที่1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3) ถ้าระดับสู งขึ้นกว่านั้นนักเรี ยนต้อง
ออกไปเรี ยนที่อาเภอวังสามหมอ หรื อที่จงั หวัดต่างๆ และยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนเปิ ด สอนในพื้นที่ของ
ตาบล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.4.7 ผู้นำตำมธรรมชำติ, กลุ่มตำมธรรมชำติ
1) ผูน้ าธรรมชาติ ผูน้ าตามธรรมชาติ จะเป็ นบุคคลที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ ซึ่ งได้แก่
- พระภิกษุ พระจะเป็ นผูน้ าของราษฎรในหมู่บา้ นเพราะเป็ นที่เคารพของราษฎร
- ครู ซึ่ งครู จะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแก่ราษฎรในหมู่บา้ น และยังเป็ นผูน้ าในการบริ หาร
พัฒนาหมู่บา้ น เพราะครู จะเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในชุมชน
2) กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มธรรมชาติในตาบลวังสามหมอมีอยูจ่ านวนหลายกลุ่มด้วยกันซึ่ งส่ วนมากจะ
เกิดจากผูท้ ี่ทากิจกรรมคล้ายๆ กัน เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มผูป้ ลูกสมุนไพร กลุ่มทอผ้า เป็ น
ต้น ซึ่ งกลุ่มตามธรรมชาติเหล่านี้จะ มีการจัดตั้งผูน้ าและกรรมการของกลุ่มเพื่อให้กลุ่มของตนเอง
มีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
2.4.8 กำรรวมกลุ่มเพือ่ ประกอบอำชี พ
การประกอบอาชีพในตาบลวังสามหมอมีอยูห่ ลายอาชีพด้วยกัน ซึ่ งแต่ละอาชีพก็มกั จะมีปัญหา
เหมือนๆ กันคือปั ญหาเรื่ องราคาตกต่า ฉะนั้นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเดียวกันจึงมีการรวมกันเพื่อแก้ไขปั ญหา
เรื่ องราคาผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาด มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เกินความ
ต้องการของตลาด เช่น กลุ่มปลูกแตงร้าน , สมาคมชาวไร่ ออ้ ย , กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรื อน, กลุ่ม
ส่ งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชน ก็รวมกลุ่มทาให้แก้ปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งเพราะพ่อค้ายังเป็ นผูก้ าหนดราคา
ผลผลิต

บทที่ 3
3. สถำนกำรณ์ ของชุมชน
3.1 ปัญหำของชุ มชน (เรี ยงตามลาดับความสาคัญ)
กายภาพ
ชีวภาพ
เศรษฐกิจ
1.ดินขาดความอุดม
1.ขาดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ 1. ประชาชนมีรายได้ต่า
สมบูรณ์
ให้ผลผลิตสู ง
2.เส้นทางคมนาคมเป็ น
2.ใช้สารเคมีการเกินไป
2. ราคาผลผลิตการเกษตร
หลุมเป็ นบ่อการสัญจรไป
ตกต่า
มาไม่สะดวก
3.ประชาชนบางส่ วนขาด 3.หอยเชอรี่ ทาลายนาข้าว
น้ าอุปโภคบริ โภคที่สะอาด
4.ขาดน้ าเพื่อการเกษตรใน 4.ขาดแหล่งท่องเที่ยว
ฤดูแล้ง
5.พื้นที่การเกษตรบางส่ วน 5.การระบาดของโรคพืช
ประสบอุทกภัย
และสัตว์
6.ป่ าไม้ถูกทาลาย
7.ขาดสนามกีฬา
8.ไฟฟ้ าส่ องสว่าง
สาธารณะยังมีไม่ครบตาม
จุดที่ควรจะมี

สังคม
1.ยาเสพติด

2.สถานีอนามัยและ
บุคลากร ที่ให้บริ การด้าน
สาธารณสุ ข ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของชุมชน
3.ประชาชนว่างงาน
3.สถานศึกษามีไม่เพียงพอ
หลังจากหมดฤดูกาลทานา และขาดอุปกรณ์การเรี ยน
ทาไร่
การสอน
4.ประชาชนไม่มีที่ทากิน 4.การรวมตัวกันของชุมชน
ในการพัฒนาสังคม
5.ขาดการรวมกลุ่มกันใน 5.สังคมสงเคราะห์ยงั ไม่
การจัดซื้ อและขายผลผลิต พอเพียง
6.ขาดแหล่งเงินทุนในการ 6.ความปลอดภัยในชีวิต
ประกอบอาชีพ
และทรัพย์สิน

3.2 ลำดับควำมสำคัญของปัญหำชุ มชนด้ ำนกำรเกษตร
3.2.1 เกษตรกรมีรายได้ต่า
3.2.2 ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่า
3.2.3 ประชาชนว่างงานหลังจากหมดฤดูกาลทานาทาไร่
3.2.4 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

3.2.5 ขาดน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
3.2.6 ขาดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสู ง
3.2.7 เกษตรกรใช้สารเคมีมากเกินไป
3.2.8 หอยเชอรี่ ทาลายนาข้าว
3.2.9 การระบาดของโรคพืชโรคสัตว์
3.2.10 ขาดการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้ อและขายผลผลิต
3.2.11 ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
3.3 ศักยภำพของชุ มชน(ภูมิปัญญำท้ องถิ่น,จุดหมำยของท้ องถิ่น)

ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็ นชุมชนใหญ่ มีจานวน 12 หมู่บา้ น ประชากร
2,373 คน ครัวเรื อนเกษตรกร 1,961 ครัวเรื อน มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทานา การทาไร่ ออ้ ย ค้าขาย
มันสาปะหลัง การเลี้ยงสัตว์ ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีการสร้าง
ระบบการผลิตและการตลาด รวมทั้งการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นรู ปของกลุ่มกองทุนบ้างแล้ว
ตาบลวังสามหมอ มีความพร้อมในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานที่
ยัง่ ยืนเพื่อเป็ นแบบอย่างต่อไป

3.3.1 ภูมปิ ัญญำท้ องถิ่นตำบลวังสำมหมอ
1) การแกะสลักหิน
2) เกษตรทฤษฎีใหม่
3) การทอผ้า
4) หมอยาสมุนไพร
5) การเพาะเห็ดฟางในโรงเรี ยน

3.3.2 จุดเด่ น
ตาบลวังสามหมอ เป็ นตาบลที่ต้ งั ของอาเภอวังสามหมอ มีเขตติดต่อกับ อ.วาริ ชภูมิ
จ.สกลนคร และเขต อ.คาม่วง จ.กาฬสิ นธุ์ มีประชากรสัญจรไปมาซื้อสิ นค้า โดยรถยนต์โดยสารและ
รถยนต์ส่วนตัวเป็ นแหล่งรวมการซื้อขายสิ นค้าเกษตร
3.3.3 ข้อมูลในเวทีตาบลแบบมีส่วนร่ วมเพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรตาบลวังสามหมอ พบว่า
ตาบลวังสามหมอมีขอ้ มูลศักยภาพในตาบลสรุ ปได้ดงั นี้

ตำรำงที่ 11 ข้ อมูลศักยภำพ(ของดี) ตำบลวังสำมหมอ
ของดี
หมู่ที่
- แกะสลักหิน
12
- ไก่พ้นื เมือง
10
- ปลาส้ม
2
- ปลาร้า
1, 10
- ปลาธรรมชาติ
1, 10, 3, 7
- หมอยาโบราณ
1,4
- เลี้ยงกบ
7, 6, 8
- อ้อยโรงงาน
2, 6 ,12, 1, 10, 4
- มันสาปะหลัง
12,10
- ไร่ นาสวนผสม
9
- เลี้ยงจิ้งหรี ด
5,9
- ปลูกพืชผักเพื่อจาหน่าย
5,6,9,11,13
3.4วิสัยทัศน์ ของชุ มชน
3.4.1 ฝันของบุคคล
- มีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีสุขภาพแข็งแรง
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.4.2 ฝันของชุ มชน
- ผลผลิตการเกษตรได้รับการประกันราคาจากรัฐบาล
- ไม่มีการระบาดของโรคพืชและสัตว์
- อยากให้ชุมชนมีเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพมากกว่านี้
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
3.3.3 ฝันทีเ่ ป็ นไปได้
- ต้องการให้ชุมชนมีรายได้อย่างเพียงพอ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ ึน
- ต้องการให้ชุมชนมีการออมและเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ

บทที่ 4
4. กำรสั งเครำะห์ ข้อมูล
4.1 ประวัติกำรประกอบอำชี พของชุ มชน

การประกอบอาชีพของตาบลวังสามหมอ ร้อยละ 90 ของประชากรจะประกอบอาชีพการเกษตรทั้ง
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มาแต่ด้ งั เดิม พืชที่เกษตรกรปลุกแต่แรก คือ ข้าว,ปอแก้ว ซึ่งส่วนมากจะเป็ นพันธ์
พื้นเมือง ต่อมาก็นาพันธ์ที่ส่งเสริ มเข้ามาปลูก และมีการนามันสาปะหลังเข้ามาปลูกแทนปอแก้ว เนื่องจาก
มันสาปะหลังมีราคาที่ไม่แน่นอนราคาขึ้นลงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรจึงหันมาปลูกอ้อย
โรงงานแทนเพราะว่ามีโรงงานน้ าตาลรองรับและราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และมีการนาอ้อย
โรงงานพันธุ์ใหม่เข้ามาปลูกเรื่ อยๆ นอกจากพืชที่กล่าวมาแล้วยังมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล แต่กเ็ ป็ นส่วนน้อย
การเลี้ยงสัตว์แต่ก่อนจะเลี้ยงพันธุ์พ้นื เมือง และปรับปรุ งพันธุ์มาเรื่ อยๆ สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้ อ กระบือ
ไก่พ้นื เมือง สุ กร สาหรับกระบือแต่ก่อนจะเลี้ยงไว้ใช้งาน แต่ขณะนี้มีเครื่ องจักรกลเข้ามาแทนที่ ทาให้ปริ มาณ
กระบือลดลง
4.2 ลักษณะกำรผลิต,เทคนิค,ระบบกำรผลิต
4.2.1 กำรผลิตพืช

1) ข้าวเกษตรกรจะเริ่ มปลูกในเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวในเดือน พฤศจิกายน พันธุ์ที่
ปลูกกันมากได้แก่ขา้ วพันธุ์ กข 6 เกษตรกรมีความรู้เรื่ องการเลือกพันธุ์ การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว เพราะมี
โครงการศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล ผลผลิต 350 กก./ไร่ ข้าวส่วนใหญ่จะ
เก็บไว้บริ โภค ที่เหลือจะนาไปขายที่ตลาดอาเภอวังสามหมอ ซึ่งเป้ าหมายในการผลิตข้าวตาบลวังสามหมอ
คือผลผลิตเฉลี่ย 500 กก./ไร่ ควรมีการปรับปรุ งดินด้วยปุ๋ ยพืชสดและปุ๋ ยคอกหรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์
2) มันสาปะหลัง พันธุ์ที่ปลูกเริ่ มลดลงเนื่องจากราคาไม่แน่นอน พันธุ์ที่เกษตรกร
ปลูกได้แก่ ระยอง 5 ห้วยบง 60,80 ระยอง 90 เกษตรศาสตร์ 50 ศรี ราชา ผลผลิต 4,000 กก./ไร่ แนว
ทางการพัฒนา คือ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้สูงขึ้น ควรมีการปรับปรุ งดินด้วยปุ๋ ยพืชสดและปุ๋ ยคอก
3) อ้อยโรงงาน มีพ้นื ที่ปลูกมากที่สุดเนื่องจากมีโรงงานรองรับ และอยูไ่ ม่ไกลมาก
เกินไป ผลผลิตเฉลี่ย 10,000 กก./ไร่ เป็ นการปลูกอ้อยหน้าแล้ง หัยหาการปลูกอ้อยโรงงานคือเกษตรกรจะ
เผาอ้อยก่อนตัดเพราะจะหาแรงงานง่าย ทาให้ศตั รู ธรรมชาติตายไป ในบางปี จึงเกิดหนอนกอระบาด แต่ไม่
รุ นแรง ควรมีการปรับปรุ งดินโดยปุ๋ ยพืชสด และควรส่งเสริ มปลูกพืชตระกูลถัว่ ช่วงเกษตรกรรอปลูกอ้อย
เดือนตุลาคม

4) ไม้ผล,ไม้ยนื ต้น มีการส่งเสริ มให้ปลูกตามหัวไร่ ปลายนา เช่น ยูคาลิปตัส ในที่
ดอน มีการไม้ผลเพือ่ บริ โภคและจาหน่ายในชุมชน ได้แก่ มะม่วง ลาไย มะละกอ กล้วย มะพร้าว
5) พืชผัก ที่ปลูกมากได้แก่ กวางตุง้ ถัว่ ฟักยาว ข้าวโพดหวาน เป็ นต้น ควรมีการ
ลดการใช้สารเคมีลงเพื่อให้ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
กำรจัดกำรปลูกพืช ควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรจัดระบบการปลูกพืชเพื่อให้ใช้พ้นื ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลื่อมฤดู
4.2.2 กำรผลิตสั ตว์

- โค,กระบือซึ่งเป็ นสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงกันอยูแ่ ล้ว ควรมีการปรับปรุ งพันธุ์ให้ดีข้ ึน
ส่วนมากจะเลี้ยงไว้จาหน่าย ที่เลี้ยงไว้ใช้งานคือกระบือมีอยูเ่ ป็ นจานวนน้อย
- ไก่พ้นื เมืองมีการเลี้ยงโดยทัว่ ไป ส่วนมากจะเลี้ยงไว้เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ที่เลี้ยงไว้
เพื่อจาหน่ายมีอยูจ่ านวนไม่มาก และมักจะประสบปัญหาเรื่ องการเกิดโรคระบาด ควรมีการแนะนาการทา
วัคซีนป้ องกันให้มากกว่านี้ มีการปรับปรุ งพันธุ์นาสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามา
- สุกรมีการเลี้ยงมาตั้งแต่พนั ธุ์พ้นื เมือง ปัจจุบนั ปรับปรุ งพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง
- การผลิตประมง ควรส่งเสริ มการเลี้ยงปลาในบ่อ เพือ่ ใช้เป็ นอาหารและขายส่งตลาด
ส่วนแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่นเขื่อนลาปาว และลาห้วยต่างๆ เป็ นแหล่งที่มีปลาอุดมสมบูรณ์
4.3 ปัจจัย,เงื่อนไขในกำรผลิต,ผลตอบแทนทีไ่ ด้
4.3.1 กำรปลูกข้ ำว

1) ปัจจัย
* พันธุ์ที่ส่งเสริ ม ได้แก่ มะลิ 105, กข 15, กข 6, สันป่ าตอง

* การใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากเป็ นดินทรายควรใช้สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ และปุ๋ ยแต่งหน้า
สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร่
* การใช้สารเคมี ควรใช้สารเคมีให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จาเป็ นหันมาพึ่งพาสารสกัดชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
2) เงื่อนไขในการผลิตข้าว
พบว่าการผลิตข้าวเป็ นอาชีพหลักของเกษตรกรที่เคยปฏิบตั ิมาตั้งแต่ด้ งั เดิม มีความชานาญ ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญา
ในการผลิตที่บรรพบุรุษสั่งสอนมา มีการนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่สูง
และมีคุณภาพมากขึ้น

3) ผลตอบแทนที่ได้ ข้าวในตาบลวังสามหมอ ผลผลิตเฉลี่ย 350 กก./ไร่ ราคากิโลกรัมละ 9 บาท
คิดเป็ นเงิน 3,150 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 2,405 บาท กาไรไร่ ละ 745 บาท
4.3.2 กำรปลูกอ้ อยโรงงำน
1) ปัจจัย
* พันธุ์ส่งเสริ ม ได้แก่ ขอนแก่น k 888 อู่ทอง
* การใช้ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่

* การใช้สารเคมี เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
2) เงื่อนไขในการผลิต

ตาบลวังสามหมอ มีพ้นื ที่ปลูกอ้อยโรงงาน 10,677 ไร่ เนื่องจากมีโรงงานน้ าตาลอยูไ่ ม่ไกล และมี
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่มาก
3) ผลตอบแทน

ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน/ไร่ ราคาตันละ 900 บาท คิดเป็ นเงิน 9,000 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 5,630
บาท/ไร่ กาไรไร่ ละ 3,370 บาท
4.3.3 กำรปลูกมันสำปะหลัง พืน้ ทีป่ ลูกมันสำปะหลังตำบลวังสำมหมอ 5,216 ไร่
1) ปัจจัย
* พันธุ์ส่งเสริ ม KU 50, ระยอง 5 ,ระยอง 90 ห้วยบง 80 ห้วยบง 60
* การใช้ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
* การใช้สารเคมี มีนอ้ ยมาก
2) เงื่อนไขในการผลิต
พื้นที่ปลูกจะหมุนเวียนกับการปลูกอ้อยโรงงานขึ้นกับราคาสิ นค้าเกษตรในปี นั้นๆ
3) ผลตอบแทน

ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กก./ไร่ ราคา กก. ละ 1.30 บาท คิดเป็ นเงิน 5,200 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต
2,900 บาท/ไร่ ได้กาไรไร่ ละ 2,300 บาท
4.3.4 กำรปลูกมะม่ วงพันธุ์ดี
1) ปัจจัย
* พันธุ์ส่งเสริ ม เขียวเสวย น้ าดอกไม้ แก้ว
* การใช้ปุ๋ย สู ตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ ผสมกับปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก
2) เงื่อนไขในการผลิต
พบว่าการขายผลผลิตได้ราคาที่ดี ปลูกง่ายเหมาะสมกับสภาพดินทนต่อความแห้งแล้ง
3) ผลตอบแทนที่ได้
มะม่วงพันธุ์ดีขายได้กิโลกรัมละ 20-30 บาท
4.3.5 กำรเลีย้ งโคเนือ้
1) ปัจจัย
* พันธุ์ส่งเสริ ม พันธุ์บรามัน พันธุ์ชาโลเล่ย ์
* แหล่งอาหาร มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
2) เงื่อนไขในการผลิต

พบว่าราคาโคเนื้อมีราคาตกต่า ประกอบกับพื้นที่ล้ ียงลดน้อยลง ทาให้การเลี้ยงโคเนื้อลดลง

3) ผลตอบแทนที่ได้

โคเนื้อมีราคาตั้งแต่ 3,000 – 20,000 บาท/ตัว กก.ละ 120 บาท นอกจากนั้นเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ย
คอกเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตพืช
4.3.6 กำรเลีย้ งไก่ พนั ธุ์พนื้ เมือง
1) ปัจจัย
* พันธุ์ส่งเสริ ม ไก่อู พันธุ์พ้นื เมือง
* อาหาร ข้าวเปลือก รา ปลายข้าว หัวอาหาร
2) เงื่อนไขในการผลิต

พบว่าเกษตรกรมีความชานาญในการเลี้ยง แต่ยงั ขาดความรู้เรื่ องการให้วคั ซีน เลี้ยงง่าย ตลาดมีความ
ต้องการ
3) ผลตอบแทนที่ได้
ขายได้ราคา 70 บาท/กิโลกรัม
4.4 กลยุทธ์ ทำงเลือก
ตาบลวังสามหมอมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาด้านการเกษตรในแผน 3 ด้าน
4.4.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ แก่
1. โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
2. โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคเนื้อ
3. โครงการจัดไร่ นาสวนผสม
4. โครงการเลี้ยงปลา
5. โครงการส่ งเสริ มศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
6. โครงการศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแบบครบวงจร
7. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวครบวงจร
9. โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง
10. ไร่ นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน
11. โครงการส่ งเสริ มกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรี ยน
12. โครงการส่ งเสริ มการผลิตเกษตรสิ นค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
13. โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตอ้อย
14. โครงการส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ
15 โครงการเพาะเห็ดเพื่อบริ โภค

4.4.2 แผนพัฒนำทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม(แผนปรับปรุ งฟื้ นฟูทรัพยำกร) ได้ แก่
1. โครงการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ
2. โครงการขุดสระน้ าในไร่ นา
3. โครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชตระกูลถัว่ ในการปรับปรุ งบารุ งดิน
4. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์
5. โครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน
6. โครงการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ
7. โครงการสายใยรักแห่ งครอบครัว
8. โครงการท่องที่ยงเชิงเกษตร
9. โครงการปลูกป่ าชุมชน
4.4.2 แผนกำรลงทุน
1.โครงการเลี้ยงปลา
2.โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคเนื้อ
3.โครงการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน

บทที่ 5

5 แนวทำงกำรพัฒนำชุ มชน
5.1 แผนถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร จำนวน 13 โครงกำร
5..1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ แก่
1.โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคเนื้อ
2.โครงการจัดไร่ นาสวนผสม
3.โครงการเลี้ยงปลา
4.โครงการส่ งเสริ มศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
5.โครงการศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแบบครบวงจร
6.โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวครบวงจร
7.โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง
8.ไร่ นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน
9.โครงการส่ งเสริ มกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรี ยน
10.โครงการส่ งเสริ มการผลิตเกษตรสิ นค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
11. โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตอ้อย
12. โครงการส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ
13.โครงการเพาะเห็ดเพื่อบริ โภค
4.4.2 แผนพัฒนำทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม(แผนปรับปรุ งฟื้ นฟูทรัพยำกร) ได้ แก่
1. โครงการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ
2. โครงการขุดสระน้ าในไร่ นา
3. โครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชตระกูลถัว่ ในการปรับปรุ งบารุ งดิน
4. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์
5. โครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน
6. โครงการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ
7. โครงการสายใยรักแห่ งครอบครัว
8. โครงการท่องที่ยงเชิงเกษตร
9. โครงการปลูกป่ าชุมชน

4.4.2 แผนกำรลงทุน
1.โครงการเลี้ยงปลา
2.โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคเนื้อ
3.โครงการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
4. โครงการผลิตข้าวครบวงจร

5. แนวทำงกำรพัฒนำชุมชน
ตำรำงที่ 12 แผนพัฒนำกำรเกษตรตำบลวังสำมหมอ
5.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการส่งเสริ มศูนย์บริ การและ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- จัดทาแปลงสาธิต

-ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลเป็ นสิ่ งสาคัญในด้าน
ระบบส่งเสริ มการเกษตร การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
การบริ การปรึ กษาด้าน
การเกษตร การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สิ่ งเหล่านี้
เป็ นกลไกไปสู่ความมัน่ คงของ
อาชีพเกษตรกร

-จัดตั้งคณะกรรมการ
บริ หาร ศบกต.
-จัดประชุมคณะกรรมการ
ฯทุกเดือนๆ 1 ครั้ง 12
เดือน
-จัดทาแปลงสาธิต
-ศึกษาดูงาน
-สนับสนุนสื่ อการเรี ยน
การสอน
-สารวจข้อมูลทาง
การเกษตรในตาบล
-ติดตามการระบาดศัตรู
โรค แมลง พืช และสัตว์
-ให้คาปรึ กษากับ
เกษตรกร

ศบกต.
อบต.
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
150,000
200,000
200,000
อบต อบจ
อบต อบจ อบต อบจ
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรในตาบลมีความรู ้
ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น 80 %
ของประชากร
-มีแปลงสาธิต 1 จุด ในปี 52
และเพิ่มแปลงสาธิตใน
ปี งบประมาณต่อไป
-มีศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เปรี ยบ
เหมือนคลินิกพืช

5.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร(ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

2.โครงการศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนแบบครบวงจร
-ศูนย์ฝึกอบรมประจาท้องถิ่น
-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
-แปลงสาธิต
-ฝึ กอบรมวิทยากรประจาท้องถิ่น
-สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯเพื่อ
จาหน่าย

-ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้สาหรับเกษตรกรผู ้
มีความสนในในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นจุดศูนย์กลางแห่งการ
เรี ยนรู ้แบบครบวงจร

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

-ประชาสัมพันธ์
ศบกต.
-จัดประชุมคณะกรรมการ
อบต.
-จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ฯประจา
กรม
ตาบล
ส่งเสริ ม
-คัดเลือกเกษตรกรผูส้ นใจ การเกษตร
-ศึกษาดูงาน
-ฝึ กอบรมหลักสูตรที่
เกษตรกรสนใจ
- จัดทาแปลงเรี ยนรู ้
-วางแผนการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์
เรี ยนรู ้
-สร้างวิทยากรประจาถ้อง
ถิ่นและเป็ นแหล่งศึกษาดู
งานแบบครบวงจรด้าน
การเกษตร

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
600,000
500,000
300,000
อบต.อบจ
อบต.อบจ อบต.อบจ
ประมง ปศุสตั ว์ ประมง ปศุ ประมง ปศุ
กสก.
สัตว์ กสก. สัตว์ กสก.
พัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน
ตรวจบัญชี
ตรวจบัญชี ตรวจบัญชี
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
นักวิชาการ นักวิชาการ นักวิชาการ
ต่างๆ
ต่างๆ
ต่างๆ

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรในตาบลมีความรู ้
ด้านการเกษตรเพิม่ ขึ้น 80 %
ของประชากร
-มีศูนย์เรี ยนรู ้ประจาตาบลและ
เพิ่มขยายเครื อข่ายใน
ปี งบประมาณต่อไป
-มีแหล่งศึกษาดูงานแบบครบ
วงจรและสร้างวิทยากรประจา
ท้องถิ่น
-เกษตรกรสามารถผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์เพิ่ม
รายได้ให้กบั ชุมชน
-ลดการนาเข้าของพืชผักจาก
ตลาดแหล่งอื่นและเพิ่มการขาย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนแทน

5.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร(`ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม
3.ส่งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์
-ขบวนการโรงเรี ยนเกษตรกร
-การผลิตข้าวอินทรี ย ์
-ส่งเสริ มการใช้สารชีวภาพ

4.ไร่ นาสวนผสมและเกษตร
ผสมผสาน

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

-ทาให้ผผู ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค
และสิ่ งแวดล้อมปลอด
สารพิษ
-สามารถจาหน่ายได้ราคา
สูงและตลาดมีความต้อง
อยูม่ าก
-ลดต้นทุนการผลิต
-ใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่น
-การทาการเกษตรอย่าง
เดียวเป็ นการเสี่ ยงและไม่
เหมาะสมกับพื้นที่
-สามารถมีรายได้
หมุนเวียนตลอดปี
-เป็ นการผลิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

-จัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวอินทรี ย ์
-อบรมขบวนการโรงเรี ยน
เกษตรกร พร้อมฝึ กปฏิบตั ิ
-อบรมการทาสารชีวภาพ/
ฝึ กปฏิบตั ิ

-จัดตั้งกลุ่ม/กองทุนไร่ นา
สวนผสม
-อบรมถ่ายทอดความรู ้
-ศึกษาดูงาน
-ร่ วมกันวิเคราะห์พ้นื ที่
-เป็ นวิทยากรถ่ายทอดแก่
เกษตรกรอื่นๆ
--ขยายผลสู่เกษตรกร

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
กลุ่มผูป้ ลูก 50,000.50,000.50,000.ข้าวในตาบล อบต./
อบต./
อบต./
จังหวัด/
จังหวัด/
จังหวัด/
กรม
กรมฯ
กรมฯ
ส่งเสริ ม
การเกษตร
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มไร่ นา
สวนผสม
ตาบลวังสาม
หมอ

100,000

100,000.อบต./
จังหวัด/
หน่วยงาน
อื่นๆ

100,000.-

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรมีความรู ้ในการผลิต
ข้าวอินทรี ย ์ 200 คน
-เกษตรกรสามารถผลิต
สารชีวภาพได้ อย่างน้อย 100
คน

-เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการจัดการฟาร์ม
-เกษตรกรสามารถวางแผนได้
ด้วยตนเอง
-เกษตรกรสามารถลงบัญชี
ฟาร์มได้

5.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร(`ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม
5.โครงการส่งเสริ มกลุ่มยุว
เกษตรกรในโรงเรี ยน
-ถ่ายทอดความรู ้
-สนับสนุนปั จจัยการผลิต

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

-เป็ นการปลุกผังเยาวชนให้
เห็นความสาคัญของอาชีพ
เกษตรกร
โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมี
อาหารกลางวันให้กบั เด็ก
นักเรี ยนและสร้างรายได้
ให้กบั โรงเรี ยน
-เยาวชนสามารถนาความรู ้ที่
ได้ไปประกอบอาชีพ
-เสริ มรายได้ให้กบั ครอบครัว
-ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

-จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรใน
โรงเรี ยน
-ถ่ายทอดความรู ้พร้อมฝึ ก
ปฏิบตั ิ
-สนับสนุนปั จจัยการผลิต
เช่น เมล็ดพันธุ์ผกั พันธุ์ปลา
ฯลฯ

กลุ่มยุว
เกษตรกรใน
โรงเรี ยน

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
30,000.30,000.50,000.อบต./
อบต./
อบต./
จังหวัด/
จังหวัด/
จังหวัด/
กรม
กรม
กรม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
การเกษตร การเกษตร การเกษตร

ตัวชี้วดั
-เยาวชนมีความรู ้ดา้ น
การเกษตรและโรงเรี ยนที่เข้า
ร่ วมโครงการมีอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยนและสร้าง
รายได้ให้กบั โรงเรี ยน

5.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร(`ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม
6.โครงการส่งเสริ มการผลิต
เกษตรสิ นค้าที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน
-ถ่ายทอดความรู ้ตาม
กระบวนการโรงเรี ยนเกษตรกร
-สนับสนุนปั จจัยการผลิต

7.ส่งเสริ มการทาปุ๋ ย
อินทรี ยช์ ีวภาพ

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

-ทาให้ผผู ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค
และสิ่ งแวดล้อมปลอด
สารพิษ
-สามารถจาหน่ายได้ราคา
สูงและตลาดมีความต้อง
อยูม่ าก
-ลดต้นทุนการผลิต
ลดต้นทุนการผลิต
-ปลอดภัยต่อชีวติ และสิ่ ง
แวดล้อ
ไม่ทาให้ดินเสื่ อมคุณภาพ

-คัดเลือกเกษตรเข้าร่ วม
โครงการ
-ถ่ายทอดความรู ้พร้อมฝึ ก
ปฏิบตั ิ
-สนับสนุนปั จจัยการผลิต
เช่น เมล็ดพันธุ์ผกั ฮอร์โมน
ปุ๋ ย ฯลฯ
-อบรมทักษะการผลิตปุ๋ ย
อินทรี ย ์
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนแก่เกษตรกร

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

กลุ่มปลูกผัก 30,000.ปลอดสารพิษ อบต./
จังหวัด/
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

100,000อบต./
จังหวัด/
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

100,000.อบต./
จังหวัด/
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

กลุ่มทาปุ๋ ย 50,000
ตาบลวังสาม อบต./
หมอ
จังหวัด/
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

50,000
อบต./
จังหวัด/
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

50,000
อบต./
จังหวัด/
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการผลิตผักปลอดภัย
-สามารถจาหน่ายผลผลิตใน
ราคาที่สูงกว่าปกติ
-ทาให้สิ่งแวดล้อมปลอด
สารพิษ
-เกษตรกรได้การรับรองจาก
กรมวิชาการเกษตรใบ Q
-เกษตรกรที่สามารถนาความรู ้
ทักษะที่ได้รับไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ลดต้นทุนการผลิต
-เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรี ยใ์ ช้ทุก
หมู่บา้ น

5.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร(`ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

8.โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ผลิตอ้อย

ตาบลวังสามหมอ มีพ้นื ที่
ปลูกอ้อย 10,677 ไร่
ซึ่งมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ
เพราะอยูใ่ กล้กบั แหล่งรับ
ซื้อและมีพ้นื ที่มีศกั ยภาพ
ในการผลิต แต่เกษตรกร
ยังขาดพันธุ์ที่ดี ที่ให้ผล
ผลิตสูง และพันธุ์ที่มี
ความหวานสูง จึงควรที่
จะส่งเสริ มให้มีแปลง
กระจายพันธุ์ออ้ ยที่ดี

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 1.ศบกต.
2.คัดเลือกเกษตรกร ผูจ้ ดั ทา 2.เกษตรกร
แปลงกระจายพันธุ์
3.ศึกษาดูงาน
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตอ้อย

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
300,000

ปี 2556
500,000

ปี 2557
500,000

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรมีออ้ ยพันธุ์ดีใช้ทา
พันธุ์
-ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
-คุณภาพของอ้อยดีข้ ึน
-กระจายท่อนพันธุ์ดีสู่ชุมชน

5.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร(`ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

9.โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ผลิตมันสาปะหลัง

ตาบลวังสามหมอ มีพ้นื ที่
ปลูกมันสาปะหลัง 5,216
ไร่ ซ่ ึงอยูใ่ กล้กบั แหล่งรับ
ซื้อและมีพ้นื ที่มีศกั ยภาพ
ในการผลิต แต่เกษตรกร
ยังขาดพันธุ์ที่ดี ที่ให้ผล
ผลิตสูง และพันธุ์ที่มี
เปอร์เซ็นต์แป้ งสูง
ผลผลิตต่อไร่ สูง จึงควรที่
จะส่งเสริ มให้มีแปลง
กระจายพันธุ์ที่ดีและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 1.ศบกต.
2.คัดเลือกเกษตรกร ผูจ้ ดั ทา 2.เกษตรกร
แปลงกระจายพันธุ์
3.ศึกษาดูงาน
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
300,000

ปี 2556
500,000

ปี 2557
500,000

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรมีท่อนพันธุ์ดี
-ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
-คุณภาพและเปอร์เซ็นต์แป้ ง
สูงขึ้น
-กระจายท่อนพันธุ์ดีสู่ชุมชน

5.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร(`ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

10.การผลิตข้าวครบวงจร
-ส่งเสริ มการผลิตและกระจาย
ข้าวพันธุ์ดีสู่ชุมชน
-กระบวนการโรงเรี ยน
เกษตรกร
-การเพิ่มมูลค่าผลผลิต

-เกษตรกรประกอบอาชีพทานา
เป็ นอาชีพหลัก แต่จาหน่าย
ข้าวเปลือกได้ราคาต่า
-เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ขา้ ว
ในการทานา
-ผลผลิตต่า
-เกษตรกรขาดความรู ้และความ
เข้าใจประกอบกับขาดการนา
เทคโนโลยีการเกษตรมา
ประยุกต์ใช้

-จัดเวทีชุมชน
-จัดทาแปลงส่งเสริ มการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
-คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ
-จัดสรรเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
-ฝึ กอบรม
-แปลงผ่าน GAP
-จัดตั้งกองทุนข้าวหมูบ่ า้ น
-สนับสนุนปั จจัยการผลิต
เช่น -เครื่ องนวด ,เกี่ยว,สี
-ลานตาก กระสอบ
-เครื่ องเย็บกระสอบ
-กระจายเมล็ดพันธุ์
-เชื่อมโยงการตลาด
-จัดตั้งโรงสี ขา้ วรับซื้อ
ผลผลิตมาแปรรู ปจาหน่าย

-ศูนย์ขา้ ว
ชุมชนตาบล
วังสามหมอ
และกลุ่ม
เกษตรกร
ผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์
-กองทุนข้าว
หมู่บา้ น

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
2555
2556
2557
500,000
1,000,000 500,000.
อบต./
.อบต./
อบต./
จังหวัด/
จังหวัด/
จังหวัด/
กรม
กรม
กรม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
การเกษตร/ การเกษตร/ การเกษตร/
กรมการ
กรมการ
กรมการ
ข้าว/กรม
ข้าว/กรม
ข้าว/กรม
พัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วดั
-เกษตรสามารถกระจายเมล็ด
พันธุ์สู่ชุมชน ในพื้นที่ดงั นี้
ปี 51 พื้นที่ 200 ไร่
ปี 52 พื้นที่ 2,600 ไร่
ปี 53 พื้นที่ 2,600 ไร่
ปี 54 พื้นที่ 2,600 ไร่
-เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
-กลุ่มสามารถรับซื้อข้าวเปลือก
จากสมาชิกในราคาสูงกว่าตลาด
-สมาชิกได้ส่วนแบ่งกาไร
-เกษตรกรมีมีเมล็ดพันธุ์ดีใช้ใน
ฤดูกาลต่อไป
-เกษตรกรมีอาชีพและรายได้
ตลอดปี
-ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่ นา
-เกษตรกรได้การรับรองจาก
กรมวิชาการเกษตรใบ Q

5.1 แผนกำรลงทุน
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

1.การผลิตข้าวครบวงจร
-ส่งเสริ มการผลิตและกระจาย
ข้าวพันธุ์ดีสู่ชุมชน
-กระบวนการโรงเรี ยน
เกษตรกร
-การเพิ่มมูลค่าผลผลิต

-เกษตรกรประกอบอาชีพทานา
เป็ นอาชีพหลัก แต่จาหน่าย
ข้าวเปลือกได้ราคาต่า
-เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์ขา้ ว
ในการทานา
-ผลผลิตต่า
-เกษตรกรขาดความรู ้และความ
เข้าใจประกอบกับขาดการนา
เทคโนโลยีการเกษตรมา
ประยุกต์ใช้

-จัดเวทีชุมชน
-จัดทาแปลงส่งเสริ มการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
-คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ
-จัดสรรเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
-ฝึ กอบรม
-แปลงผ่าน GAP
-จัดตั้งกองทุนข้าวหมูบ่ า้ น
-สนับสนุนปั จจัยการผลิต
เช่น -เครื่ องนวด ,เกี่ยว,สี
-ลานตาก กระสอบ
-เครื่ องเย็บกระสอบ
-กระจายเมล็ดพันธุ์
-เชื่อมโยงการตลาด
-จัดตั้งโรงสี ขา้ วรับซื้อ
ผลผลิตมาแปรรู ปจาหน่าย

-ศูนย์ขา้ ว
ชุมชนตาบล
วังสามหมอ
และกลุ่ม
เกษตรกร
ผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์
-กองทุนข้าว
หมู่บา้ น

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
2555
2556
2557
500,000
1,000,000 500,000.
อบต./
.อบต./
อบต./
จังหวัด/
จังหวัด/
จังหวัด/
กรม
กรม
กรม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
การเกษตร/ การเกษตร/ การเกษตร/
กรมการ
กรมการ
กรมการ
ข้าว/กรม
ข้าว/กรม
ข้าว/กรม
พัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วดั
-เกษตรสามารถกระจายเมล็ด
พันธุ์สู่ชุมชน ในพื้นที่ดงั นี้
ปี 51 พื้นที่ 200 ไร่
ปี 52 พื้นที่ 2,600 ไร่
ปี 53 พื้นที่ 2,600 ไร่
ปี 54 พื้นที่ 2,600 ไร่
-เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
-กลุ่มสามารถรับซื้อข้าวเปลือก
จากสมาชิกในราคาสูงกว่าตลาด
-สมาชิกได้ส่วนแบ่งกาไร
-เกษตรกรมีมีเมล็ดพันธุ์ดีใช้ใน
ฤดูกาลต่อไป
-เกษตรกรมีอาชีพและรายได้
ตลอดปี
-ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่ นา
-เกษตรกรได้การรับรองจาก
กรมวิชาการเกษตรใบ Q

5.2 แผนกำรลงทุน
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

2.โครงการส่งเสริ มการเลี้ยง
โคเนื้อ

-มีพ้นื ที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงโคเนื้อ
-มีแหล่งอาหารเพียงพอ เช่น
ฟางข้าว ที่สาธารณะ
-มีตลาดจาหน่ายในท้องถิ่น
-เกษตรกรมีความต้องการ
ในการเลี้ยง
-เพิ่มปริ มาณและคุณภาพโค
เนื้อ
-มีปุ๋ยคอกใช้ในไร่ นา
เกษตรกรประกอบอาชีพทา
นาเป็ นอาชีพหลัก จึงไม่มี
รายได้เสริ ม การมีกลุ่ม
วิสาหกิจในชุมชนสามารถ
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
และเป็ นการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้
เกษตรกรมีอาชีพที่ยงั่ ยืน
และมัน่ คง

-ประชุมชี้แจงสมาชิกกลุ่ม
ผูเ้ ลี้ยงโค
-รับสมัครสมาชิก
-อบรม,ศึกษาดูงาน
-ตั้งกองทุนหมุนเวียน
-ติดตามประเมินผล
-จัดหาแหล่งตลาดนัดโค
ประจาตาบล

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ

ประชาสัมพันธ์
-จัดตั้งกลุ่ม
-จัดอบรม
-ศึกษาดูงาน
-จัดหาแหล่งเงินทุน
-ดาเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
-ผลผลิตมาแปรรู ปจาหน่าย
-ปรับปรุ งคุณผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในตาบล

3.โครงการส่งเสริ มกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
2555
2556
2557
500,000
500,000
1,000,000
กรมปศุ
กรมปศุ
กรมปศุ
สัตว์
สัตว์
สัตว์
อบต.
อบต.
อบต.

500,000
อบต./
อบจ./
จังหวัด

500,000
อบต./
อบจ./
จังหวัด

ตัวชี้วดั
-มีพนั ธุ์โคเนื้อที่ดี
-มีปริ มาณโคเนื้อเพิม่ ขึ้น
-มีการรวมกลุ่ม
-สมาชิกมีรายได้เพิ่ม
-มีกองทุนหมุนเวียน
-มีปุ๋ยคอกไว้ใช้ใน
ไร่ นา
-ไม่มีการระบาดของโรคโคเนื้อ

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
-กลุ่มสามารถดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
-ส่งเสริ มอาชีพในชุมชน 13
หมู่บา้ น

5.2 แผนกำรลงทุน
โครงกำร/กิจกรรม
4.โครงการเลี้ยงปลา

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
2555
2556
2557
ตาบลวังสามหมอ มีสระ
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 1.ศบกต.
300,000
200,000
200,000
เลี้ยงปลาจานวนมาก
2.คัดเลือกเกษตรกร
2.เกษตรกร
กรมประมง กรมประมง กรมประมง
เหมาะแก่การเลี้ยงปลากิน 3.รวมกลุ่ม 40 ครัวเรื อน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ -อบต.วัง
-อบต.วัง
-อบต.วัง
พืชและกินสัตว์ซ่ ึงให้
4.ตั้งกรรมการ/ระเบียบ
3.กรมประมง
สามหมอ สามหมอ สามหมอ
ผลตอบแทนสูงใกล้ตลาด ข้อบังคับ
-สมาชิก
-สมาชิก
-สมาชิก
ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 5.ระดมทุนโดยการออม
สมทบ
สมทบ
สมทบ
ปี ละ 16,000 บาท/
ของสมาชิก
ครัวเรื อน
6.ดาเนินการเลี้ยงในรู ป
กลุ่ม
7.จัดตั้งเป็ นเงินกองทุน
หมุนเวียน
8.มีการแบ่งผลกาไร
เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
-ลดรายจ่ายให้กบั เกษตรกร
-เกษตรกร จานวน 40 ครัวเรื อน
มีรายได้เพิ่มขึ้นปี ละ 16,000
บาท

5.2 .แผนปรับปรุงฟื้ นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

1.ส่งเสริ มการปลูกพืชตระกูลถัว่
ในการปรับปรุ งบารุ งดิน

-สภาพดินมีการเสื่ อม
โทรมเนื่องจากมีการปลูก
พืชชนิดเดียวซ้ ากัน
บ่อยๆครั้งและการใช้
ปุ๋ ยเคมีมากเกินไปจึงควร
มีการปรับปรุ งดิน

-ประชุมชี้แจง/คัดเลือก
เกษตรกร
-อบรมถ่ายทอดความรู ้
-ประสานศูนย์ขยายเมล็ด
พันธุ์พืชเพื่อร่ วมโครงการ
ผลิตฯ
-ปลูกพืชตระกูลถัว่

3.ส่งเสริ มการปลูกพืชสมุนไพร
ในชุมชน

-เพื่อใช้พืชสมุนไพร
ทดแทนการใช้สารเคมี
-พื้นที่สามารถปลูกได้ดี

-คัดเลือกพื้นที่
-ประชุมชี้แจง
-อบรม
-จัดทาแปลงส่งเสริ ม

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
1.ศบกต.
20,000.- 20,000.20,000.2.พัฒนาที่ดิน อบต./กรม กรม
กรม
3.เกษตรกร
ส่งเสริ มฯ/ ส่งเสริ มฯ ส่งเสริ มฯ
ผูส้ นใจ
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
ที่ดิน
ที่ดิน
ที่ดิน
ผูร้ ับผิดชอบ

กลุ่มผูป้ ลูกพืช 30,0000
สมุนไพร
อบต./
อบจ

30,0000
อบต./
อบจ

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรลดต้นการใช้ปุ๋ยเคมี
-ดินมีความอุดมสมบูรณ์
-ผลผลิตต่อไร่ เกษตรกร
เพิ่มขึ้น

-เกษตรกรสามารถปลุกพืช
สมุนไพรใช้อย่างประโยชน์
เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี/
แปรรู ปเพิม่ รายได้

5.2 .แผนปรับปรุงฟื้ นฟูทรัพยำกร
โครงกำร/กิจกรรม
4.โครงการทาปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพ

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผูร้ ับผิดชอบ

การทาการเกษตรตาบลวัง
สามหมอ มีการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีป้องกันโรค
แมลงเป็ นจานวนมาก ทา
ให้มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตการเกษตรซึ่งเป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ยงั ทาให้แมลง
ศัตรู ธรรมชาติถูกทาลาย
ถ้ามีการนาปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพมาใช้จะช่วยลด
ต้นทุนการผลิต ตลอดจน
รักษาสิ่ งแวดล้อม
ให้ดีข้ ึน

-ประชาสัมพันธ์โครงการ
-คัดเลือกเกษตรกร
-ตั้งกรรมการ
-กาหนดระเบียบข้อบังคับ
-อบรมศึกษาดูงาน
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

1.ศบกต.
2.เกษตรกร
ผูส้ นใจ
3.พัฒนาที่ดิน

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
200,000 500,000
500,000
อบต.
อบต. อบจ. อบต.
อบจ.
จังหวัด
อบจ.
จังหวัด
กรม
จังหวัด
กรม
ส่งเสริ ม
กรม
ส่งเสริ ม การเกษตร ส่งเสริ ม
การเกษตร พัฒนา
การเกษต
พัฒนา
ที่ดิน
ร
ที่ดิน
พัฒนา
ที่ดิน

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรที่สามารถนาความรู ้
ทักษะที่ได้รับไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ลดต้นทุนการผลิต
-เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรี ยใ์ ช้ทุก
หมู่บา้ น

5.2 .แผนปรับปรุงฟื้ นฟูทรัพยำกร
โครงกำร/กิจกรรม
5.โครงการขุดสระน้ า
ในไร่ นา

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

การปลูกพืช ตาบลวังสามหมอ
ต้องอาศัยน้ าฝน ในช่วงฤดูแล้ง
เกษตรกรจะขาดน้ าเพื่อการเกษตร
จึงทาให้เกษตรกรอพยพไป
ทางานในต่างจังหวัดในฤดูแล้ง
จึงควรส่งเสริ มให้มีการขุดสระน้ า
ในไร่ นาเกษตรกรเพื่อที่เกษตรกร
จะได้มีน้ าทาการเกษตรตลอดปี

-ประชาสัมพันธ์
โครงการ
-ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-รับสมัครสมาชิก
-แต่งตั้ง
กรรมการบริ หาร
โครงการ
-กาหนดระเบียบ
ข้อบังคับ
-จัดตั้งกองทุน
หมุนเวียน

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
1.ศบกต.
800,000
1,500,000 150,000
2.เกษตรกร
อบต. อบจ. อบต. อบจ. อบต. อบจ.
ผูส้ นใจ
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
3.พัฒนาที่ดิน กสก
กสก
กสก.
4.ชลประทาน พัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน
ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
ผูร้ ับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรมีรายได้จากการทา
การเกษตรเพิ่มขึ้น
-เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้
ตลอดปี
-เกษตรกรไม่อพยพไปทางาน
ที่ต่างจังหวัดในช่วงฤดูแล้ง

5.2 .แผนปรับปรุงฟื้ นฟูทรัพยำกร
โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

6.โครงการปลูกป่ าชุมชน

เพื่อเป็ นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชนและ
สามารถเก็บของป่ า เช่น
เห็ด หน่อไม้ และอื่น
เพื่อให้ชุมชนได้อยูอ่ ย่าง
พอเพียง

วิธีกำรดำเนินงำน
-ประชาสัมพันธ์โครงการ
-ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ร่ วมกันรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรณ์ป่าไม้
-ปลูกต้นไม้
-ปลูกหญ้าแฝกป้ องกันการ
พังทลายหน้าดิน

ผูร้ ับผิดชอบ
1.ศบกต.
2.เกษตรกร
ผูส้ นใจ
3.พัฒนาที่ดิน

งบประมำณ(บำท)/แหล่งงบประมำณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
50,000
50,000
50,000
อบต. อบจ. อบต.
อบต. อบจ.
จังหวัด
อบจ.
จังหวัด
กรม
จังหวัด
กรม
ส่งเสริ ม
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร ส่งเสริ ม การเกษตร
พัฒนาที่ดิน การเกษตร พัฒนาที่ดิน
พัฒนา
ที่ดิน

ตัวชี้วดั
ชุมชนมีป่าเพิ่มขึ้น
ชุมชนมีอาหารเพื่อบริ โภค
ชุมชนมีไม้ใช้สอย

5.2 .แผนปรับปรุงฟื้ นฟูทรัพยำกร

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

7โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว

ทาให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึน

8.โครงการท่องที่ยงเชิงเกษตร
-การอนุรักษ์พนั ธุ์ปลา
-การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน
-ท่องเที่ยงชมระบบนิเวศน์

-ช่วยรักษาระบบนิเวศน์
ให้สมดุล
-ทาให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึน
-เพิ่มรายได้ให้กบั ชุมชน

วิธีการดาเนินงาน
-คัดเลือกเกษตรเข้าร่ วม
โครงการ
-ถ่ายทอดความรู ้
-ศึกษาดูงาน
-สนับสนุนการการประกอบอาชีพเสริ มกลุ่ม
สายใยรักฯ
-การจัดคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ฯ
คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร
เข้าร่ วมโครงการ
-การประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
-ถ่ายทอดความรู ้
-ศึกษาดูงาน
-สนับสนุนสถานที่จดั ตั้ง
ร้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในชุมชน

งบประมาณ(บาท)/แหล่งงบประมาณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
กลุ่มสายใยรัก 20,000.
30,000
40,000.ฯ ในตาบล
อบต./
อบต./
อบต./
จังหวัด/
จังหวัด/
จังหวัด/
กรม
กรม
กรม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม
การเกษตร การเกษตร การเกษตร
ผูร้ ับผิดชอบ

เกษตรกรเข้า
ร่ วมโครงการ 30,000
อบต./
จังหวัด/
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

40,000.อบต./
จังหวัด/
กรม
ส่งเสริ ม
การเกษตร

ตัวชี้วดั
-ทาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น

-ช่วยรักษาระบบนิเวศน์ให้
สมดุล
-ทาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น
-เพิ่มรายได้ให้กบั ชุมชน
-สามารถอนุรักษ์พนั ธ์ปลา

บทที่ 6
ก. แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
6.1 โครงกำร ส่ งเสริมกำรเลีย้ งโคเนือ้
6.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
1. ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
2. องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังสามหมอ
3. คณะกรรมการบริ หารงานโครงการระดับตาบล/หมู่บา้ น
6.1.2 หลักกำรและเหตุผล
ตาบลวังสามหมอ เกษตรกรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่ มีการเลียงสัตว์ปลูกพืชผักเป็ นอาชีพเสริ ม
นอกจากมีสภาพพื้นที่ดินเหมาะสมในการทานาทาไร่ แล้วยังมีศกั ยภาพเหมาะสมในการเลี้ยงโคเนื้ออีกด้วย
เนื่องจากมีแหล่งอาหารเพียงพอ เช่น ฟางข้าว ที่สาธารณะบริ เวณเขื่อนลาปาว มีตลาดในท้องถิ่นต้องการเป็ น
จานวนมาก เกษตรกรมีความพร้อมในการเลี้ยงโค สามารถสมทบทุนในการเตรี ยมแปลงหญ้า คอกสัตว์ เกษตรกร
ในชุมชนสามารถจะพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและปริ มาณจานวนโค เป็ นแหล่งลูกโค ส่ งตลาดได้ นอกจากนี้ยงั มี
ผลพลอยได้ คือ มูลโค ใช้เป็ นปุ๋ ยคอกเพื่อปรับปรุ งดินในไร่ นาและเลี้ยงปลาอีกด้วย
6.1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ให้มีคุณภาพและเพิ่มปริ มาณมากขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโค ให้มีเงินออมและมีรายได้เพิม่ ขึ้น
3. เพื่อเป็ นแหล่งผลิตปุ๋ ยอินทรี ยป์ ระจาครอบครัวเพื่อใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดินในไร่ นาเกษตรกร
6.1.4 เป้ำหมำย
เกษตรกร จานวน 80 ครัวเรื อน 80 ตัว
6.1.5 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
หมู่ที่ 1-12 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.1.6 ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาเริ่ มต้นโครงการ ปี 2555-2557

6.2.7 แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
1.ประชุมชี้แจงโครงการ
2.คัดเลือกเกษตรกร
3.จัดตั้งคณะกรรมการ
4.ตั้งระเบียบข้อบังคับ
5.อบรมเกษตรกร
6.ดาเนินการเลี้ยง
7.ติดตามประเมินผล
8.รายงานผล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

6.1.8 วิธีกำรดำเนินงำน
6.2.8.1 รายละเอียดโครงการ
1) ประชุมสมาชิก
2) ตั้งกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค
3) จัดอบรมถ่ายทอดความรู ้แก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
4) จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
5) เงินยืมค่าแม่พนั ธุ์สมาชิกต้องส่ งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตามมติคณะกรรมการของกลุ่ม
6) เงินที่สมาชิกส่ งคืนกองทุนให้หมุนเวียนให้สมาชิกใหม่กยู้ มื ไปจัดซื้ อแม่พนั ธุ์ต่อไป
6.1.8.2 การบริ หารโครงการ
1) สมาชิกในกลุ่มเป็ นเป็ นผูจ้ ดั การ จัดการแบ่งผลกาไร ดังนี้
2) ปันผลคืนตามหุน้ 30 %
3) ปันคืนกองทุน 20 %
4) ค่าตอบแทนกรรมการ 20 %
5 ) เฉลี่ยคืนผูก้ ู้ 20 %
6) สวัสดิการสังคม 10 %

พ.ย.

ธ.ค.

6.2.10 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนกำรใช้ เงิน จำนวน 1,232,000 บำท
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
-โคแม่พนั ธุ์โคเนื้อ 80 ตัวๆละ 15,000 บาท
120,000.-ค่าวัคซี น
4,000.-ค่าอาหารเสริ ม 800 กิโลกรัมๆละ 25 บาท
20,000.-อบรมศึกษาดูงาน 80 คนๆละ 1 วันๆละ 100 บาท
8,000.รวม
1,232,000.6.1.11 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
1) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จานวน 3,000 บาท/ครัวเรื อน/ปี
2) สมาชิกมีรายได้เพิม่ ขึ้น
3) มีโคเนื้อเพิ่มขึ้น
6.1.12 ผลกระทบ/ผลผลิตหรือผลตอบแทนโดยทำงอ้อม
1) มีการรวมกลุ่มผูผ้ ลิตโคเนื้ อ คุณภาพดีไว้จาหน่ายในราคาที่สูงขึ้น
2) มีปุ๋ยคอกใช้ในไร่ นาเกษตรกร

6.3 โครงกำรไร่ นำสวนผสม
6.3.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
1. ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
2. องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังสามหมอ
3. คณะกรรมการบริ หารงานโครงการระดับตาบล/หมู่บา้ น
6.3.2 หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบนั การทาการเกษตรของชุมชนมักประสบปั ญหาการขาดทุน เนื่ องจากพ่อค้าคนกลางกาหนดราคาซื้ อ
ขายที่ไม่เป็ นธรรม จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุเกิดจากการผลิตสิ นค้าเกษตรชนิ ดเดียวกันทาให้ราคาขายไม่คุม้
ทุนประกอบกับต้นทุนการผลิตสู ง ดังนั้นจึงจัดทาโครงการไร่ นาสวนผสมโดยคาดหวังว่าสามารถลดความเสี่ ยงใน
เรื่ องราคาและภัยธรรมชาติได้มากขึ้น เกษตรกรจะได้มีงานทาตลอดปี เพราะกิจกรรมไร่ นาสวนผสม จะมีการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์หลายๆ อย่างรวมกันสามารถเกื้อกูลกันได้ ซึ่ งจะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น
6.3 3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความเสี่ ยงด้านราคา
2. เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้เกษตรกรรู ้จกั การรวมกลุ่มในการผลิตรวบรวมและจาหน่าย
6.3.4 เป้ำหมำย
เกษตรกร จานวน 40 ราย พื้นที่ 200 ไร่
6.3.5พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
หมู่ที่ 1-13 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.3.6 ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2555 – 2557
6.3.7 แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
1.ประชุมชี้แจงโครงการ
2.คัดเลือกเกษตรกร
3.จัดตั้งคณะกรรมการ
4.ตั้งระเบียบข้อบังคับ
5.อบรมเกษตรกร
6.ทาแปลงถ่ายทอดความรู ้
7.ติดตามประเมินผล
8.รายงานผล

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6.3 8 วิธีกำรดำเนินงำน
6.3.8.1 รำยละเอียดโครงกำร
1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก
2) ตั้งกรรมการดาเนิ นงาน/กาหนดระเบียบข้อบังคับ
3) อบรมสมาชิก 1 ครั้งๆละ 40 คน และศึกษาดูงาน
6.3.9 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนการใช้เงิน
กิจกรรม
-อบรม 40 คนๆละ 1 วันๆละ 100 บาท
-ศึกษาดูงาน 1 วันๆละ 100 บาท
-พาหนะศึกษาดูงาน
-ลาใยพันธุ์ดี จานวน 5,000 ต้นๆละ 30 บาท
-ไก่แม่พนั ธุ์ 400 ตัวๆละ 100 บาท
-อาหารไก่ 2,400 กก.ๆละ 15 บาท
-ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 จานวน 4,000 กก.ๆละ 7 บาท
-ปลากินพืช 400,000 ตัวๆละ 0.50 บาท
-อาหารปลา 3,600 กก.ๆละ 15 บาท

งบประมาณ (บาท)
4,000.4,000.5,000.150,000.40,000.36,000.28,000.200,000.54,000.-

รวม
521,000.6.3.11 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
6.3.11.1 ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยตรง
1) เกษตรกรมีการทาการเกษตรหลายกิจกรรม จานวน 40 ราย
2) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
3) ทาให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
6.3.11.2 ผลกระทบ/ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยทางอ้อม
1) เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริ โภคอย่างพอเพียง
2) เป็ นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรในชุมชน 40 แปลง/200 ไร่
3) ทาให้เกิดกองทุนหมุนเวียนและมีการรวมกลุ่มกันจาหน่ายในชุมชน

6.4 โครงกำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพกำรผลิตอ้อย
6.4.1 ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
2) คณะกรรมการบริ หารงานโครงการระดับตาบล/หมู่บา้ น
6.4.2 หลักกำรและเหตุผล
ตาบลวังสามหมอ มีพ้นื ที่ปลูกอ้อย 20,995 ไร่ ซึ่ งมากกว่าพืชนิดอื่นเนื่ องจากมีโรงงานน้ าตาลรองรับ
ผลผลิต และราคาก็ข้ ึนลงไม่มากนัก ตาบลวังสามหมอมีศกั ยภาพที่จะผลิตอ้อยให้มีคุณภาพ แต่เกษตรกรยังขาด
พันธุ์ที่ดี คือ ให้ผลผลิตสู งมีความหวานสู ง และต้านทานโรคแมลง จึงควรส่ งเสริ มให้มีการใช้พนั ธุ์ที่ดีเพื่อเป็ นการ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้สูงขึ้น
6.4.3 วัตถุประสงค์
1) มีแหล่งอ้อยพันธุ์ดีในท้องถิ่น
2) เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้สูงขึ้น
3) เพื่อป้ องกันการถูกทาลายจากโรคแมลง
6.4.4 เป้ำหมำย
จัดทาแปลงกระจายพันธุ์ 8 แปลงๆละ 20 ไร่ รวม 160 ไร่
6.4.5 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
หมู่ที่ 1-13 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.4.6 ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2555 – 2557
6.4.7 แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.คัดเลือกเกษตรกรผูจ้ ดั ทาแปลง
3.อบรมกระจายพันธุ์
4.จัดหาอ้อยพันธุ์ดี
5.ดาเนินการปลูก
6.คัดเลือกเกษตรกรผูร้ ับพันธุจ์ าก
แปลงกระจายพันธุ์
7.ติดตามประเมินผล
8.รายงานผล

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6.4.8 วิธีกำรดำเนินกำร
6.6.8.1 รายละเอียดโครงการ
1) ประชาสัมพันธ์โครงการ
2) คัดเลือกเกษตรกรผูจ้ ดั ทาแปลง
3) อบรมให้ความรู้ผจู้ ดั ทาแปลง
4) จัดหาพันธุ์ออ้ ย
5) ดาเนินการปลูก
6.4.8.2 การบริ หารโครงการ
1) เกษตรกรผูจ้ ดั ทาแปลงกระจายพันธุ์ตอ้ งมีการดูแลรักษาที่ดี
2) ผูจ้ ดั การต้องการกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรรายอื่น
3) กระจายอ้อยพันธุ์ดีไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 400 ไร่
6.4.9 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนการใช้เงิน
กิจกรรม
-ค่าพันธุ์ออ้ ย 160ไร่ ๆละ 1 ตันๆละ 1,000 บาท
-ปุ๋ ยเคมี สู ตร 15-15-15 จานวน 160 กระสอบๆละ 400 บาท
-อบรมเกษตรกรผูจ้ ดั ทาแปลง 8 คน/2วันๆละ 100 บาท
-อบรมเกษตรกรผูร้ ับพันธุ์ 200 คนๆละ 100 บาท
รวม

งบประมาณ (บาท)
160,000.64,000.1,600.20,000.245,600.-

6.4.10 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
6.4.10.1 ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยตรง1)
1) มีออ้ ยพันธุ์ดีกระจายพันธุ์ในท้องถิ่น
2) ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น
3) ความหวานของอ้อยเพิ่มขึ้น
6.4.10.2 ผลกระทบ/ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยทางอ้อม

1) เกษตรกรมีความรู้เรื่ องการอนุรักษ์ศตั รู ธรรมชาติในไร่ ออ้ ย
2) เกษตรกรลดการใช้สารเคมี

6.5 โครงกำรเลีย้ งปลำ
6.5.1 ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
2) คณะกรรมการบริ หารงานโครงการระดับตาบล/หมู่บา้ น
6.5.2 หลักกำรและเหตุผล
ตาบลวังสามหมอ มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถจะเลี้ยงปลาในกระชังได้ดีโดยเฉพาะบริ เวณเขื่อนลาปาว
เนื่องจากปลาที่เลี้ยงในกระชัง เมื่อนามาขายจะมีราคาดี เลี้ยงง่ายโตเร็ ว แต่ตอ้ งใช้ทุนในการเลี้ยงเป็ นจานวนมาก
เกษตรกรจึงไม่สามารถที่จะลงทุนเลี้ยงได้เอง ดังนั้นควรได้รับการส่ งเสริ มโครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพราะตาบล
คาโคกสู งมีศกั ยภาพที่จะเลี้ยงปลาในกระชังสู งและได้ผลตอบแทนดี จึงควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6.5.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
2) พื้นที่มีศกั ยภาพเหมาะสมในการเลี้ยงปลาในกระชัง
3) ตลาดมีความต้องการและราคาสู ง
6.5.4 เป้ำหมำย
เกษตรกร 30 ครัวเรื อน เลี้ยงปลา 150,000 ตัว
6.5.5 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
หมู่ที่ 1-13 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.5.6 ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2555 – 2557
6.5.7 แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.คัดเลือกเกษตรกร
3.ตั้งคณะกรรมการ
4.ตั้งระเบียบข้อบังคับ
5.อบรม/ดูงาน
6.ระดมเงินทุน
7.ทากระชัง
8.ดาเนินการเลี้ยง
9.ติดตามประเมินผล
10.รายงานผล

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

6.5.8 วิธีกำรดำเนินกำร
6.5.8.1 รายละเอียดโครงการ
1) ประชาสัมพันธ์โครงการ
2) รวมกลุ่มสมาชิก 30 ครัวเรื อน
3) ตั้งกรรมการ,กาหนดระเบียบข้อบังคับ
4) ระดมทุนโดยการออมเดือนละ 20 บาท
5) ฝึ กอบรม/ดูงาน
6) ดาเนินการเลี้ยงในรู ปกลุ่ม
7) จัดตั้งกองทุน
6.5.8.2 กำรบริหำรโครงกำร
คณะกรรมการและสมาชิกเป็ นผูจ้ ดั การ แบ่งผลกาไรดังนี้
1) ปันผลตามหุ ้น 40 %
2) คืนกองทุน 20 %
3) ค่าตอบแทนกรรมการ 20 %
6.5.9 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนกำรใช้ เงิน
กิจกรรม
-ค่าพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ 150,000 ตัวๆละ 2 บาท
-ค่าอาหาร 900 กระสอบๆละ 300 บาท
-อบรมเกษตรกร 30/2 วันๆ ละ 100 บาท
รวม
6.5.10 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
6.5.10.1 ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยตรง
1) มีอาหารโปรตีนบริ โภค
2) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปี ละ 15,000 บาท/ครัวเรื อน
3) ราคาปลาเลี้ยงในกระชังมีราคาสู งกว่าปลาเลี้ยงตามบ่อ
6.5.10 ผลกระทบ/ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยทางอ้อม
1) มีการรวมกลุ่มกันในการผลิตและจาหน่าย
2) ผลกาไรบางส่ วนนามาเป็ นสวัสดิการสังคม

งบประมาณ (บาท)
300,000.270,000.8,000-.
578,000.-

ค. แผนพัฒนำทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม
6.6 โครงกำรปรับปรุ งดินด้ วยปุ๋ ยพืชสด
6.6.1 ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
2) องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังสามหมอ
3) คณะกรรมการบริ หารงานโครงการระดับตาบล/หมู่บา้ น
6.6.2 หลักกำรและเหตุผล
พื้นที่ปลูกพืชตาบลวังสามหมอ ได้ปลูกติดต่อกันมานานทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงพืช
ที่ปลูกผลผลิตต่อไร่ นอ้ ย เกษตรกรมักจะใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เมื่อเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีนานๆ ทาให้
โครงสร้างของดินถูกทาลาย และความสามารถของพืชที่จะนาปุ๋ ยเคมีไปใช้ก็ลดน้อยลงเพราะอินทรี ยว์ ตั ถุในดินมี
น้อย ฉะนั้นจึงควรมีการปรับปรุ งโครงสร้างของดินและเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยการปลูกปุ๋ ยพืชสด เช่น ปอ
เทือก ถัว่ นางแดง ถัว่ พร้า ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มธาตุอาหารและอินทรี ยว์ ตั ถุในดิน จะทาให้ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้นเกษตรกร
จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
6.6.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิม่ อินทรี ยว์ ตั ถุและปรับโครงสร้างของดิน
2) เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
3) เพื่อลดต้นทุนในการผลิตพืช
6.6.4 เป้ำหมำย

เกษตรกร 400 ราย พื้นที่ 8,000 ไร่
6.6.5 สถำนทีด่ ำเนินกำร

หมู่ที่ 1-13 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.6.6 ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2555 – 2557

6.6.7 แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
1.ประชุมชี้แจงโครงการ
2.คัดเลือกเกษตรกร
3.อบรมเกษตรกร
4.จัดหาปุ๋ ยพืชสด
5.หว่านปุ๋ ยพืชสด
6.โครงการปุ๋ ยพืชสด
7.ติดตามประเมินผล
8.รายงานผล

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

6.6.8 วิธีกำรดำเนินกำร
1) ประชาสัมพันธ์โครงการ
2) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ
3) อบรมเกษตรกร 1 วัน จานวน 250 คน
4) จัดหาพันธุ์ปุ๋ยพืชสดแก่เกษตรกร
6.6.9 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /กำรใช้ เงิน
กิจกรรม
1.อบรมเกษตรกร 400 คนๆละ 1 วัน ๆละ 100 บาท/คน
2.เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ 20,000 กก.ๆละ 20 บาท
3.วัสดุอุปกรณ์
รวม
6.6.10 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
6.6.10.1 ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยตรง
1) โครงสร้างของดินดีข้ ึน
2) อินมีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีธาตุอาหารจากปุ๋ ยพืชสด
3) ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
6.6.10.2 ผลกระทบ/ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยทางอ้อม
1) เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

งบประมาณ (บาท)
40,000.400,000.65,000
505,000.-

ธ.ค.

6.7 โครงกำรทำปุ๋ ยหมักนำ้ ชี วภำพ
6.7.1 ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
2) องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังสามหมอ
3) คณะกรรมการบริ หารงานโครงการระดับตาบล/หมู่บา้ น
6.7.2 หลักกำรและเหตุผล
ประชาชนตาบลวังสามหมอ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจากการสารวจพบว่ามีการใช้จ่ายเป็ น
ค่าปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันกาจัดโรคแมลงเป็ นจานวนมาก ซึ่ งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู ง ทาให้มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต ทาให้เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ยงั ทาให้ระบบนิเวศน์และศัตรู ธรรมชาติ ถูกทาลาย ถ้ามีการนา
ปุ๋ ยหมักชีวภาพมาใช้จ่ายละค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตการเกษตร ตลอดจนรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น ดิน น้ า ศัตรู
ธรรมชาติ ยังเป็ นการนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็ นประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
6.7.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไร่
2) เพื่อเพิ่มผลผลิต
3) เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.7.4 เป้ำหมำย

เกษตรกร จานวน 100 ครัวเรื อน ทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ 2,000 ลิตร
6.7.4 สถำนทีด่ ำเนินกำร

หมู่ที่ 1-13 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.7.5 ระยะเวลำดำเนินกำร

ปี 2555– 2557
6.7.6 แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
1.ประชุมชี้แจงโครงการ
2.คัดเลือกเกษตรกร
3.จัดตั้งคณะกรรมการ
4.ตั้งระเบียบข้อบังคับ
5.อบรม
6.ดาเนินการ
7.ติดตามประเมินผล
8.รายงานผล

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

6.7.7 วิธีกำรดำเนินงำน
6.7.7.1 รายละเอียดโครงการ
1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ
2) ตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน/กาหนดระเบียบข้อบังคับ
3) อบรม 1 ครั้ง 100 คน
4) ตั้งกองทุนหมุนเวียนภายในตาบล
6.7.7.2 การบริ หารโครงการ
1) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิต
2) ศึกษาสู ตรที่ใช้กบั พืชแต่ละชนิด
6.7.8 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /กำรใช้ เงิน
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
1.อบรมเกษตรกร 100 คนๆละ 1 วัน ๆละ 100 บาท
10,000.2.ถังพลาสติก 100 ถัง
20,000.3.กากน้ าตาล 10,000 กก.
30,000.4.วัสดุหมัก 4,000 กก.
40,000.รวม
6.7.9 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
6.10.9.1 ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยตรง
1) ลดต้นทุนการผลิตต่อไร่
2) ลดการใช้สารเคมี
3) ผลผลิตการเกษตรไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
6.7.10 ผลกระทบ/ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยทางอ้อม
1) ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีข้ ึน

100,000.-

6.8 โครงกำรขุดสระนำ้ ในไร่ นำ
6.8.1 ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
2) องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังสามหมอ
3) คณะกรรมการบริ หารงานโครงการระดับหมู่บา้ น/ตาบล
6.8.2 หลักกำรและเหตุผล
การปลูกพืชตาบลวังสามหมอ อาศัยน้ าฝนหลังจากหมดฤดูฝนแล้วไม่สามารถทาการเพาะปลูกพืชได้แม้จะ
อยูใ่ กล้แหล่งน้ าก็ตาม เพราะช่วงหน้าแล้งลาห้วยก็จะแห้ง จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่ นา
เกษตรกรเพื่อที่เกษตรกรจะได้มีน้ าปลูกพืชฤดูแล้ง จะช่วยให้เกษตรกรมีกิจกรรมปลูกพืชตลอดปี และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
6.8.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อมีน้ าใช้การเกษตรตลอดปี
2) เพื่อให้เกษตรกรทากิจกรรมการเกษตรได้ตลอดปี
3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
4) เพื่อลดการอพยพแรงงาน
6.8.3 เป้ำหมำย
เกษตรกร จานวน 80 ครัวเรื อน/สระน้ า 80 บ่อ
6.8.4 สถำนทีด่ ำเนินกำร
หมู่ที่ 1-13 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.8.5 ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี 2555– 2557
6.8.6 แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
1.ประชุมชี้แจงโครงการ
2.คัดเลือกเกษตรกร
3.ตั้งคณะกรรมการ
4.ตั้งระเบียบข้อบังคับ
5.อบรม/ดูงาน
6.ดาเนินการ
7.ติดตามประเมินผล
8.รายงานผล

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

6.8.6 วิธีกำรดำเนินงำน
6.8.6.1 รำยละเอียดโครงกำร
1) ประชาสัมพันธ์โครงการ
2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) รับสมัครสมาชิก คัดเลือก
4) ตั้งคณะทางาน
5) จัดอบรมผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
6.8.7 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนกำรใช้ เงิน
กิจกรรม
1.อบรมเกษตรกร 80 คนๆละ 1 วัน ๆละ 100 บาท
2.ศึกษาดูงาน 80 คนๆละ 1 วันๆละ 100 บาท
3.ค่าพาหนะ
4.ค่าขุดสระน้ า 80 บ่อๆละ 36,000 บาท
รวม
6.8.8 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
6.8.8.1 ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยตรง
1) เกษตรกรมีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี
2) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
3) ลดการว่างงานในฤดูแล้ง
6.8.8.2 ผลกระทบ/ผลผลิตหรื อผลตอบแทนโดยทางอ้อม
1) ทาให้สมาชิกรู ้จกั รวมกลุ่มกันผลิตและจาหน่าย
2) มีอาหารโปรตีนบริ โภค

งบประมาณ (บาท)
8,000.8,000.6,000.2,880,000.2,902,000.-

โครงกำรส่ งเสริมกำรปลูกสมุนไพรในชุมชน
1. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มผูป้ ลูกพืชสมุนไพรตาบลวังสามหมอ
2. หลักกำรและเหตุผล
กิจกรรมส่งเสริ มการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนในปัจจุบนั ได้มีการนาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันมากมาย แหล่งที่มาของสมุนไพรส่วนใหญ่ได้มาจากการเก็บจากธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งมี
ความยุง่ ยากและผูท้ ี่ไปเก็บอาจไม่รู้จกั ต้น แม้วา่ มีการปลูกกันบ้างแต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณที่ไปเก็บมา
นั้น นับว่าเป็ นปริ มาณที่นอ้ ยมาก ดังนั้น เพื่อให้ชุมชนมีการปลูกสมุนไพรในชุมชน และมีการนาไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนโดยมีการเผยแพร่ ความรู้ดา้ นการใช้พชื สมุนไพรจากผูท้ ี่มีความรู้ในท้องถิ่นไปสู่
เกษตรกรรมรายอื่น ๆ ในวงกว้างและต่อเนื่องมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อสารเคมี และรายจ่าย
ประจาวันของเกษตรกรลง สาหรับการนาไปใช้น้ นั สามารถนาไปใช้ในแง่ของยาสมุนไพรใช้รักษาโรค ใช้
เป็ นส่วนประกอบของอาหาร ใช้ในการเกษตร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้ชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพร และนาผลผลิตสมุนไพรใช้ในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนได้เรี ยนรู้วิธีการปลูก การดูแลรักษาพืชสมุนไพรรวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์
4. เป้ ำหมำย
ส่งเสริ มให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร 1 จุด ๆ 5 ไร่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี งบประมาณ 2555-2557
6. พืน้ ทีด่ ำเนินกำร 1 จุด ภายในตาบลวังสามหมอ
7. วิธีกำรดำเนินงำน
7.1 การคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ ขนาดพื้นที่จุดละ 5 ไร่ หากชุมชนไม่มีพ้นื ที่ติดต่อกันให้เป็ นพื้นที่ซ่ ึง
อยูใ่ นบริ เวณชุมชนเดียวกัน
7.2 จัดประชุมเกษตรกรในชุมชน ชี้แจงจุดประสงค์ แนวทางการดาเนินการ
7.3 คัดเลือกชนิดพืชสมุนไพรโดยให้ชุมชนพิจารณาการใช้ประโยชน์ในชุมชนจานวนไม่นอ้ ยกว่า4 ชนิด
7.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.5 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกขยายพันธุ์ เกษตรกรเป้ าหมาย 40 คน
7.6 ทัศนศึกษาดูงาน

8. งบประมำณ
8.1 แปลงส่ งเสริม
- ค่าพันธุ์สมุนไพร 3,000.- บาท
- ค่าปุ๋ ยคอก 1,600.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,500.- บาท
- ค่าไถปรับพื้นที่
10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 40,000.- บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 60,000.- บำท (หกหมืน่ บำทถ้ วน)

โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ปี 2555-2557
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิตการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
กิจกรรมบริหารกองทุน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ สารสกัดชีวภาพ
1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
-

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังสามหมอ
2.หลักการและเหตุผล
พืชผักเป็ นอาหารที่ให้ คณ
ุ ค่าทางด้ านโภชนาการที่จาเป็ นต่อร่างกายของมนุษย์มีส่วนประ
ประกอบที่เป็ นเซลลูโลสมีผลต่อระบบขับถ่ายของร่างกายประกอบด้ วยวิตามินต่างๆ ซึ่งร่างกายจะขาดไม่ได้
เกษตรกรได้ ปลูกพืชผักเพื่อจาหน่ายเป็ นอาชีพเสริมซึง่ ทารายได้ แก่เกษตรกร
สภาพการณ์ในปั จจุบนั เกษตรกรประสบปั ญหาในในการปลูกพืชผักเป็ นอย่างมากเช่นการใช้ สารเคมี การ
ขาดเงินทุน ดินเสื่อมสภาพปั ญหาเหล่านี ้สร้ างความท้ อแท้ แก่เกษตรกรจนเลิกประกอบอาชีพนี ้ไปหลายรายและ
สถานการณ์การใช้ สารเคมีในปั จจุบนั นี ้รุนแรงมากหลากทุกฝ่ ายไม่ตระหนักช่วยกันรณรงค์หาทางป้องกันเพื่อให้
ผู้ผลิต ผู้บริ โภคตลอดจนสภาพแวดล้ อมมีความปลอดภัย
ดังนันโครงการปลู
้
กผักปลอดภัยจากสารผิดจึงเป็ นโครงการฯหนึง่ ซึง่ ตระหนักหาหนทางป้องกันครอบคลุม
ทุกด้ านเพื่อให้ อาชีพปลูกผักเป็ นอาชีพที่ยงั่ ยืนและมัน่ คงสืบไป จึงควรให้ มีการฝึ กอบรม และจัดทาแปลงสาธิตการ
ใช้ สารชีวภาพตลอดจนสนับสนุนกองทุน
3. วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
เพื่อให้ ผ้ ผู ลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภคผลผลิต
เพื่อให้ เกษตรได้ รับความรู้เรื่ องอันตรายจากการใช้ สารเคมี
เพื่อมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีซงึ่ ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ผลิต,ผู้บริโภค
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อมและความสมดุลของธรรมชาติ
4 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2555-2557
- ปี 2554 จานวน 1 กลุม่ / 30 ราย
- ปี 2555 จานวน 1 กลุม่ / 30 ราย
- ปี 2556 จานวน 1 กลุม่ / 30 ราย

5 พืน้ ที่ดาเนินการ
-หมูท่ ี่ 1-12 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

-

6 ระยะเวลาดาเนินการ
- จานวน 3 ปี ปี 2555-2557
7 แผนการดาเนินงาน
- คัดเลือกพื ้นที่
จัดตังกลุ
้ ม่ ผู้ผลิต
อบรมเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล
รายงานผล
8. วิธีการดาเนินงาน
ประชุมชี ้แจง
เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ เช่น อบต,อบจ,จากงบบูรณาการจังหวัด
คัดเลือกพื ้นที่เกษตรกร
จัดอบรมเกษตรกร
ดาเนินงานตามโครงการ
จัดทาแปลงสาธิตเป็ นหลัก
ติดตามผลการดาเนินงาน
- ประเมินผล / รายงานผล

9. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนการใช้ เงิน (ปี 2555-2557)
แผน / กิจกรรม
ปริมาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2555
2556
2557
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
3 กลุม่ / 90 ราย
22,000
22,000 22,000 22,000
- อบรมถ่ายทอดความรู้
การผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
3 กลุม่ / 90 ราย
8,000
8,000
8,000
8,000
- จัดทาแปลงสาธิตการ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
รวม
30,000
30,000 30,000 30,000
แผนการลงทุน
- การบริหารกองทุน
50,000
50,000 50,000 50,000
รวม
50,000
50,000 50,000 50,000
แผนฟื น้ ฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อม
30,000
30,000 30,000 30,000
- กิจกรรมส่งเสริมการผลิต 3 กลุม่ / 90 ราย
และการใช้ น ้าสกัดชีวภาพ
รวม
30,000
30,000 30,000 30,000
รวมทังสิ
้ ้น
110,000 110,000 110,000

รวม

66,000

24,000
90,000
150,000
150,000

90,000
90,000
330,000

10 ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
เกษตรกรผู้เป็ นสมาชิกลดการใช้ สารเคมี 100 %
- เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
สมาชิกผู้ผลิตมีความปลอดภัย 100 %
ปฏิทนิ การดาเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ปี 2555-2557
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ย
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกบุคคลเป้าหมาย /
พื ้นที่
5.มอบวัสดุอปุ กรณ์แก่
เกษตรกร
6.จัดอบรมตามกระบวนการ
โรงเรี ยนเกษตรกร4ครัง้ /
ฤดูกาล
7.เตรี ยมดิน / เตรี ยมปุ๋ย
อินทรี ย์/สารสกัดชีวภาพ
8.เพาะเมล็ด
9.การใช้ สารชีวภาพ
10.การสารวจตรวจนับศัตรูพืช
11.รายงานความก้ าวหน้ า
12.เก็บเกี่ยวผลผลิต
13.สรุปผลการดาเนินงาน

โครงกำรผลิตข้ ำวครบวงจร
1. ผู้รับผิดชอบโครงกำร กลุ่มผลิตข้าวตาบลวังสามหมอ
2.หลักกำรและเหตุผล
เกษตรกรในตาบลบ้านค้อมีการประกอบอาชีพทานาเป็ นอาชีพหลัก ซึ่งมีพ้นื ที่ทานาถึง 9,892 ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 350 กก./ไร่ รวมผลผลิตทั้งหมดประมาณ3,462 ตัน และใช้ในการบริ โภคในครัวเรื อน ผลผลิต
ที่เหลือจากการบริ โภคจะนาไปจาหน่ายเพื่อเป็ นรายได้หลักของตาบล แต่เกษตรกรผูม้ ีอาชีพทานากลับมี
ความเป็ นอยูไ่ ม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากผลผลิตที่จาหน่ายได้ราคาต่า และต้นทุนการผลิตสูง ทาให้รายได้ต่อ
ครัวเรื อนต่า จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรมีความคิดอยากรวมตัวกันผลิตข้าวครบวงจร เริ่ มจากทาแปลง
ส่งเสริ มการผลิต รวมกลุม่ จาหน่าย กลุ่มแปรรู ปเพื่อจาหน่ายให้แก่สมาชิกและส่ งตลาด
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดปัญหาราคาผลผลิตข้าวตกต่า
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในการจาหน่ายข้าวสาร และเพิม่ มูลค่าผลพลอยได้จากการแปรรู ป
3. เพื่อเป็ นการสร้างงานในชุมชน
4.เป้ ำหมำย
1.ส่งเสริ มการผลิตข้าวพันธุด์ ี พื้นที่ 10,000 ไร่
2.บริ การรับซื้อผลผลิตข้าวของสมาชิก 4,000 ตัน/ปี
3.จาหน่ายข้าวสารให้แก่สมาชิกสมาชิกและตลาดทัว่ ไป
4.บริ การโรงสี ขา้ วแก่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
5.ส่งเสริ มกลุ่มย่อยต่างๆ
6.จัดตั้งกองทุนกลุ่ม
5.พืน้ ทีด่ ำเนินกำร พื้นที่ท้ งั หมดของตาบลวังสามหมอ
6.ระยะเวลำ ปี 2555-2557
7.วิธีดำเนินกำร
1.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในตาบลทราบ
2.รับสมาชิกกลุ่ม และมีการประชุมวางแผนการผลิตร่ วมกัน
3.จัดทาแปลงส่งเสริ มการผลิตข้าวพันธุ์ดี 10,000 ไร่
4.รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเพื่อนามาแปรรู ปจาหน่าย
5.ปรับปรุ ง/พัฒนาคุณภาพผลผลิต
6.รวบรวม/จัดตั้งกองทุน
7.ขยายผลต่อไป

8.งบประมำณ
ค่าอบรมถ่ายทอดความรู้
5,000 บาท
โรงสีขา้ วพร้อมอุปกรณ์
953,000 บาท
อาคารของโรงสี ขา้ วและโกดัง 520,000 บาท
การบรรจุภณั ฑ์
10,000 บาท
รวมเงิน 1,488,000 บาท
9.ผลตอบแทน
9.1 ผลตอบแทนทำงตรง
กลุ่มสามารถซื้อข้าวจากสมาชิก 4,000 ตัน แปรรู ปเป็ นข้าวสารได้ 1,300 ตัน จาหน่ายราคา
20 บาท/กก. เป็ นเงิน 26 ล้านบาท
กลุ่มสามารถจาหน่ายผลพลอยได้จากการสี ขา้ ว ได้แก่ รา ปลายข้าว แกลบ เพื่อจาหน่าย
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 200 บาท/ไร่
9.2 ผลตอบแทนทำงอ้อม
ไม่ถกู เอารัดเอาเปรี ยบจากตลาดขายข้าวเปลือก
สามารถจาหน่ายผลพลอยได้จากการสี ขา้ ว สนับสนุนแก่กลุ่มผลิตอื่นๆ ได้แก่ กลุม่ เลี้ยงสุกร
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

ภำคผนวก
1. กระบวนกำรจัดเวทีชุมชน

รายชื่อผูเ้ ข้าประชุมเวทีชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่ วมระดับตาบลตาบลวัง
สามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
วังสามหมอ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางบัวทอง สองเมือง
2 นายมา มูลมาตร
3 นายเคน ศรี บา้ นโพน
4 นายคาคาน อัครปัญญา
5 นายแสง คุม้ ประเสริ ฐ
6 นายคาสิ งห์ บงโนนงิ้ว
7 นางลาไย กางมันท์
8 นางคากอง โคตรแสง
9 นางแจ่มแจ้ง วิเศษชัย
10 นางทองสุ ข พนมศักดิ์
11 นายสวรรค์ ไกรนามน
12 นายคาปุน โสภาอุทก
13 นายดี วงค์คาพระ
14 นายสายทอง กรโสภา
15 นายประเสริ ฐ สุ ปัญญาบุตร
16 นายคาผัน สิ งห์ขร
17 นายนิยม ภูเต้าสู ง
18 นายสมพร ติดชัยภูมิ
19 นายสมใจ ภูแสนหล้า
20 นายฉลาด วัณจรู ญ
21 นายอาคา วรรณจรู ณ
22 นายสมร ศรี วพิ นั ธ์
23 นายสุ พจน์ รัตนวิเศษ
24 นายนิคม รัตนวิเศษ
25 นายไพศาล ปาปะเก

บ้านเลขที่ หมู่ที่
27
1
18
1
54
1
5
1
40
1
98
2
46
2
27
2
76
2
145/5
2
13
3
10
3
1
3
2
8
10
88
6
21
4
140
4
27
4
198
5
132
5
170
5
214
5
225
5
22
13

ตาบล
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ

ตาแหน่ง
กรรมการหมู่บา้ น
กรรมการหมู่บา้ น
กรรมการหมู่บา้ น
กรรมการหมู่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
ประธานกรรมการศูนย์
ผูน้ าอาชีพ
ผูน้ าอาชีพ
กรรมการหมู่บา้ น
กรรมการหมู่บา้ น
เกษตรหมู่บา้ น
คณะกรรมการศูนย์ฯ
ผูใ้ หญ่บา้ น
อดีตกานันตาบลวังสามหมอ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
กรรมการหมู่บา้ น
ปศุสัตว์อาสา
ผูน้ าอาชีพ
กรรมการหมู่บา้ น
หมอดินอาสา/กรรมการศูนย์ฯ
ผูน้ าอาชีพ
ประธานกลุ่มเกษตร
ตัวแทนเทศบาลตาบลลาพันชาด

ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อ - สกุล
นายถวิล จันทร์รักษ์
นายฤทธิ์ ชยั พิลาวรรณ
นายประสิ ทธิ์ เหาะเหิ น
นางปรุ งสุ คนธ์ สมมุติ
นายวิจิตร เกลี้ยงรส
นายประถา ลุนาวงษ์
นายพลฤทธิ์ เกลี้ยงรส
นายวิรัตน์ นนทะมาศ
นายทรัพย์ วันชูเสริ ฐ
นายอุเทพ ชัยประโคม
นายปาน เกื้ออนันต์
นายโสดา วรสาร
นายทองแดง วันจรู ญ
นายรุ่ งเรื อง สี หะนาม
นายถาวร ทองเฟื่ อง
นายบุญ เรื องชิด
นางล้ า นรพาน
นายปรี ดา อัคระปั ญญา
นายสมร อินทะวงศ์
นายทองสา แสงใสย์
นางทองพัฒ ศรี ลาปาว
นายสมจิต อนันทะวัน
นางบังอร โคตรวงศ์
นายบุญฤทธิ์ ภูครองนาค
นายสนิท ศิลาพัฒน์
นายถวิล คาบอน
นายสี พนั บรรเลงส่ ง
นายจิตติพงษ์ คุณคาพระ
นายอุไทย ศิริปะกะ
นายคาพัน ศิริปะกะ

บ้านเลขที่ หมู่ที่
133
6
361
6
104/1
6
245
6
37
7
75
8
1
7
39
7
5
8
66
8
57
8
74
2
176
9
39
9
9
9
17
1
17/2
10
1
10
19
10
9
11
22
11
14
11
24
11
20
12
18
12
184
12
18
12
12
13
13

ตาบล
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ
วังสามหมอ

ตาแหน่ง
กานันตาบลวังสามหมอ
ประธานสหกรณ์
ผูน้ าอาชีพ
สมาชิกแม่บา้ น
กรรมการศูนย์ฯ
เกษตรหมู่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
กรรมการหมู่บา้ น
กรรมการหมู่บา้ น
ผูน้ าชุมชน
กรรมการศูนย์ฯ
กรรมการหมู่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
คณะกรรมการศูนย์ฯ
กรรมการหมู่บา้ น
คณะกรรมการศูนย์ฯ
ประธานกลุ่มแม่บา้ น
ผูน้ าอาชีพ
ผูน้ าอาชีพ
กรรมการศูนย์ฯ
ประธานกลุ่ม
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูน้ าอาชีพ
กรรมการศูนย์ฯ
กรรมการหมู่บา้ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เกษตรหมู่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
เกษตรหมู่บา้ น

ผูเ้ ข้าร่ วมทาแผน ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นายสาลี พลขันธ์
นายเจริ ญ
ทองมี
นายพีระชัย
สิ งห์ธวัช
นายอาวุธ ศักดาพิทกั ษ์
นายนายสมภรณ์ โทวันนัง
นายเฉลิมพน ทวีผล
นางสาวเกษร ศิริโยธา
ว่าที่ ร.ต.บรรพต บูรณะ
นางสาวบัวผัน กลมลี

10 นางอรวรรณ ศรี หริ่ ง

ตาแหน่ง
เกษตรอาเภอวังสามหมอ
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ
จพก.การเกษตชานาญงาน
จพก.การเกษตชานาญงาน
นวส.ปฏิบตั ิการ
นวส.ปฏิบตั ิการ
นวส.ปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการการพัฒนาชุมชนชานาญการ

หน่วยงาน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
เทศบาลลาพันชาด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังสามหมอ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนและ
การศึกษาตามอัธยาศรัย

2. กระบวนการจัดทาเวทีชุมชนและแผน
จานวน
จานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด
ครั้งที่
วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
ชาวบ้านที่เข้า
(ระบุหน่วยงานต้นสังกัดและจานวน)
ร่ วมทั้งหมด
1
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
48 คน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
(หมู่ที่1) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
พัฒนาชุมชน
1 คน
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน
2
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
(หมู่ที่2) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

68 คน

จานวนผูน้ าชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)
1.นายแสง คุม้ ประเสริ ฐ

ผูใ้ หญ่บา้ น
2. นายเคน ศรี บา้ นโพน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นายสมหมาย ทองใบ
อบต.
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
1.นายถวิล จันทร์ รักษ์
พัฒนาชุมชน
1 คน
กานัน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
2. นายคาสิ งห์ บงโนนงิ้ว
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
ประธานคณะกรรมการศูนยฯ
รวม 10 คน 3. นางลาไย กางมันท์
ผูน้ าชุมชน

ผลที่ได้รับ
1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน
1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

จานวน
จานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด
ครั้งที่
วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
ชาวบ้านที่เข้า
(ระบุหน่วยงานต้นสังกัดและจานวน)
ร่ วมทั้งหมด
3
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
45 คน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
(หมู่ที่3) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
พัฒนาชุมชน
1 คน
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน

4
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
(หมู่ที่4) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

95 คน

สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
พัฒนาชุมชน
1 คน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
อบต. วังสามหมอ
1 คน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน

จานวนผูน้ าชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)

ผลที่ได้รับ

1.นายดี วงค์คาพระ
ผูใ้ หญ่บา้ น
2.นายสวรรค์ ไกรนามน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นายคาปุน โสภาอุทก
กรรมการศูนย์ฯ

1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

1.นายสายใจ พลไชยมาตร
ผูใ้ หญ่บา้ น
2.นายอุดมศักดิ์ ศรี โลห้อ
กรรมการศูนย์ฯ
3. นายศตวรรษ สุ ปัญญาบุตร
กรรมการศูนย์ฯ

1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

จานวน
จานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด
ครั้งที่
วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
ชาวบ้านที่เข้า
(ระบุหน่วยงานต้นสังกัดและจานวน)
ร่ วมทั้งหมด
5
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
65 คน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
(หมู่ที่5) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
พัฒนาชุมชน
1 คน
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1 คน
รวม 10 คน

6
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
(หมู่ที่6) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

70 คน

สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
พัฒนาชุมชน
1 คน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน

จานวนผูน้ าชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)

ผลที่ได้รับ

1.นางวันเพ็ญ วันชูเสริ ฐ
ผูใ้ หญ่บา้ น
2.นายบุญฤกษ์ ไพรบูลย์
สมาชิก อบต.
3.นายทอง นันทะเขต
สมาชิก อบต.

1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

1.นายประดิษฐ์ พันธุ์แก่น
ผูใ้ หญ่บา้ น
2.นายไพศาล ปาะเก
สมาชิก อบต.
3. นายฤทธิชยั พิลาวรรณ
ประธานสหกรณ์

1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

จานวน
จานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด
ครั้งที่
วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
ชาวบ้านที่เข้า
(ระบุหน่วยงานต้นสังกัดและจานวน)
ร่ วมทั้งหมด
7
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
23 คน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
(หมู่ที่7) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
พัฒนาชุมชน
1 คน
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน

8
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
(หมู่ที่8) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

30 คน

สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
พัฒนาชุมชน
1 คน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
อบต. วังสามหมอ
1 คน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน

จานวนผูน้ าชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)

ผลที่ได้รับ

1.นายกาจัด นนทะมาศ
ประธานบริ หาร อบต.
2.นายวิจิตร เกลี้ยงรส
ผูใ้ หญ่บา้ น
3. นายบุญทัน วิชยั โย
กรรมการศูนย์ฯ

1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

1.นายแว่น ชัยประโคม
ผูน้ าชุมชน
2.นายนิคม รัตนวิเศษ
ประธานกลุ่มเกษตรกร
3. นายสุ พจน์ รัตนวิเศษ
กรรมการศูนย์ฯ

1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

จานวน
จานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด
ครั้งที่
วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
ชาวบ้านที่เข้า
(ระบุหน่วยงานต้นสังกัดและจานวน)
ร่ วมทั้งหมด
9
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
45 คน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
(หมู่ที่9) ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
พัฒนาชุมชน
1 คน
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน
10
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
36 คน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
(หมู่ที่ ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
พัฒนาชุมชน
1 คน
10) ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน

จานวนผูน้ าชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)
1.นายหอม โสภาคา
ผูใ้ หญ่บา้ น
2.นายรุ่ งเรื อง ศรี หะนาม
กรรมการศูนย์ฯ
1.นายปริ ดา อัครปั ญญา
ผูใ้ หญ่บา้ น
2. นางล้ า นระพาบ
ประธานกลุ่มแม่บา้ น
3. นายทองดี โยวะเส็ง
กรรมการศูนย์ฯ

ผลที่ได้รับ
1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน
1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

ครั้งที่
11
(หมู่ที่
11)

12
(หมู่ที่
12)

จานวน
จานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด
วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
ชาวบ้านที่เข้า
(ระบุหน่วยงานต้นสังกัดและจานวน)
ร่ วมทั้งหมด
เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
49 คน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
ชุมชนแนวทางแ
พัฒนาชุมชน
1 คน
ก้ไขปั ญหาของชุมชนและค้นหา
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
ศักยภาพของชุมชนแล้วนามาจัดทา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
แผนพัฒนาชุมชน
รวม 10 คน

เพื่อให้ชุมชนรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชนแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชน
แล้วนามาจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

32 คน

สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ 6 คน
พัฒนาชุมชน
1 คน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
1 คน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
1คน
รวม 10 คน

จานวนผูน้ าชาวบ้าน
(ระบุชื่อ/ตาแหน่ง)

ผลที่ได้รับ

1.นายสมัย อนันทะวัน
ผูน้ าชุมชน
2.นางทองพัฒ ศรี ลาปาว
ประธานแม่บา้ นระดับอาเภอ
3. นายคาน โคตรวงศ์
เทศมนตรี

1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

1.นายกิตติพงษ์ คุณคาพระ
ผูใ้ หญ่บา้ น
2.นายบุญฤทธิ์ ภูครองนาด
กรรมการศูนย์ฯ
3. นายถวิล คาบอน
ผูท้ รงคุณวุฒิ

1.ได้รู้ปัญหาของชุมชน
2.ได้รู้แนวทางที่จะพัฒนา
ชุมชน
3.ได้รู้ศกั ยภาพของชุมชน
4.รู้ความต้องการชุมชน

