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บทที่ 1
1. โครงการแผนพัฒนาชุ มชนตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินงานโครงการแผนพัฒนาชุมชนตาบลคา
โคกสู ง ซึ่งได้จากกระบวนการในการเตรี ยมความพร้อมชุมชนในการทาแผน โดยได้มีการเรี ยนรู้ในการบริ หารจัดการ
ภายในชุมชนของตนเองซึ่ งในชุมชนมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการ
กองทุน ฯลฯ และได้มีการขยายผลการดาเนินงานไปในพื้นที่ตาบลอื่นๆ ใน 5 ตาบล ของอาเภอวังสามหมอด้วย
เพื่อให้การวางแผนการดาเนินงานของตาบลบะยาว ให้เกิดความต่อเนื่ อง และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไปโดยไม่
หยุดชะงักแม้จะสิ้ นสุ ดโครงการแล้ว และได้สรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนา งานส่ งเสริ มการเกษตร
ในตาบลเป็ นอย่างยิง่ จึงเห็นควรจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
แผนพัฒนาการเกษตรชุมชนเพื่อเป็ นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรในตาบลบะยาว
สู งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรมี
ความเข้มแข็ง สามารถวางแผนและดาเนินกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรของชุมชน
3.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านความรู ้และทักษะในการ
ส่ งเสริ มการเกษตรแบบยัง่ ยืน
3.3 เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
4. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ตาบลบะยาวมีแผนพัฒนาการเกษตรชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
2. ตาบลบะยาวสามารถดาเนินกิจกรรมการแผนที่ได้จากกระบวนการในการเตรี ยมความพร้อมชุมชน
มีการเรี ยนรู้ในการบริ หารจัดการภายในตาบล ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้การจัดการกองทุน ฯลฯ
ให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไปไม่หยุดชะงักแม้จะสิ้ นสุ ดโครงการแล้ว
3. มีการประชุมต่อเนื่องและชัดเจนเป็ นเครื อข่ายดาเนินงานภายใต้ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลตาบะยาว
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5. พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี พ.ศ. 2556-2558
7. งบประมาณ
7.1 งบประมาณทั้งหมด 2,286,600 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
7.2 แหล่งงบประมาณ ส่ วนราชการได้แก่
1) กรมปศุสัตว์
2) กรมส่ งเสริ มการเกษตร
3) กรมประมง
4) กรมพัฒนาที่ดิน
5) องค์การบริ หารส่ วนตาบลบะยาว
6) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
7) งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
- ผูน้ า 12 หมู่บา้ น ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
- องค์การบริ หารส่ วนตาบลบะยาว
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บทที่ 2
2. สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
2.1 ข้ อมูลทางกายภาพ
2.1.1 ทีต่ ้งั และอาณาเขต
ตาบลบะยาว ตั้งอยูท่ างทิศเหนือของอาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่ประมาณ 130,860
ไร่ หรื อมีเนื้อที่ ประมาณ 199 ตารางกิโลเมตร โดยมีหมู่บา้ นอยูห่ ่างไกลที่สุดประมาณ 26 กิโลเมตร ใกล้สุด 15
กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลผาสุ ก อ.วังสามหมอ และ ต.คาเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลผาสุ กและตาบลหนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลคาเลาะ อ.ไชยวาน และตาบลหัวนาคา อ.ศรี ธาตุ จ. อุดรธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลหนองหญ้าไซและตาบลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
2.1.2 สภาพภูมิประเทศ
ตาบลบะยาวอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติท้ งั ตาบล ทางตอนเหนื อของตาบลเป็ นที่ราบสู งเชิงเขา
ประกอบด้วย ภูเขา เนิ นเขาและลาดต่าอยูท่ างทิศใต้ ได้แก่ ภูไม้ซากลาก ภูอาน เป็ นต้น และมีลาห้วยไหลผ่าน
พื้นที่ของตาบลหลายสาย ได้แก่ ห้วยวังเฮือ ห้วยยาง ห้วยบง ห้วยขี้หมาจอก ฯลฯ
2.1.3 พืน้ ทีป่ ่ า
ตาบลบะยาวอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ทั้งตาบลแต่ปัจจุบนั เป็ นป่ าเสื่ อมโทรมเกือบทั้งตาบลและมี
การออกเอกสารสิ ทธิ์ สปก. 4-01
2.1.4 อุณหภูมิ
สภาพภูมิอากาศ แบ่งเป็ น 3 ฤดู คือ
- ฤดูฝน
- ฤดูร้อน
- ฤดูหนาว
ฤดูฝน ฝนจะตกตั้งแต่เดือนเมษายนและจะทิ้งช่วงในเดือน กรกฎาคม – ต้นเดือนสิ งหาคม
ฤดูร้อน จะร้อนมากและแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศน้อย
ฤดูหนาว อากาศหนาวมากและแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศมีนอ้ ย
อุณหภูมิของตาบลบะยาวจะร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิจะ
สู งขึ้นมากทาให้อากาศร้อนแห้งแล้ง ทาให้พ้นื ที่ทาการเกษตรใช้ทาการเกษตรไม่ได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะ
ในพื้นที่สูง
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2.1.5 แหล่งนา้ และปริมาณในรอบปี ปริมาณนา้ ฝน
พื้นที่ทาการเกษตรส่ วนใหญ่อาศัยน้ าฝน แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ใช้ใน
การเกษตร ส่ วนใหญ่แหล่งน้ าในการเกษตร ที่เป็ นลาน้ า ลาห้วย ได้แก่ ห้วยวังเฮือ, ห้วยยาง , ห้วยบง
ขี้หมาจอก, ห้วยกลาง ,ห้วยตาดกลอย, ห้วยป่ าขี้ยาง, ห้วยถ้ าเกิ้ง เป็ นลาห้วยที่มีน้ าตลอดปี แต่ส่วนใหญ่อยูไ่ กลพื้นที่ทา
การเกษตร จึงใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นอ้ ยฝนจะตกหนักในช่วงต้นฤดูทาให้มีน้ าท่วม อันเนื่องมาจากสภาพ
พื้นที่ที่ลาดชันมาก และจะทิ้งช่วงในเดือน กรกฎาคม – สิ งหาคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่เกษตรกรกาลังปั กดา
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย ปี 2547 – 2549
ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย ในแต่ละเดือน (มม.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี
2547 15
85 191 313
2548 38 215 388
2549 103 332 407
2550
2551
2552 65 114.6 45.1 227
2553 35.7 15
105 150.9 149.4
2554 - 14.3 13.4 16.8 131.1 220.8
2555 1
2 115 150

524
693
425

340
686
1334

255
1009
496

รวม
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

625

40
15

-

1723
3069
3737

248.2 202.2 252.2 82 80.1 0.6 1202.4
208.2 238.6 264.2 28.3
4.2 1199.5
147.9 572.1 139.9 143.4 - 23.5 1423.2

ที่มา : ที่วา่ การอาเภอวังสามหมอ 2555
2.1.6 เส้ นทางคมนาคม
- เส้นทางที่ 1 ระหว่างบ้านดงง่ามน้อยถึงอาเภอวังสามหมอ ระยะทาง 23 กม. โดยผ่าน หมู่ที่ 5, 6, 2,
10 โดยเป็ นถนนลูกรังประมาณ 13 กม. และผ่าน ต.หนองกุงทับม้าถึง อ.วังสามหมอ 10 กม. เป็ น ถนน
ลาดยาง มีรถประจาทาง ไป-กลับ ทุกวัน

- เส้นทางที่ 2 ระหว่าง ม.9 ถึงอาเภอวังสามหมอ ระยะทางประมาณ 26 กม. โดยผ่าน หมู่ 1, 11, 3, 4,
7 และไปสิ้นสุดที่ อ.วังสามหมอ เป็ นถนนลูกรัง 14 กม. และลาดยาง ถึง อ.วังสามหมอ 12 กม. มีรถประจา
ทาง ไป – กลับทุกวัน รถกระบะ รถเกษตรเป็ นพาหนะส่วนใหญ่ นอกนั้นมีการใช้รถจักรยานยนต์ รถอีแต๋ น
เป็ นพาหนะออกสู่ทางหลวงหมายเลข 2393 ไปยังสุขาภิบาล วังสามหมอเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรกร ส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อการเกษตร( รถอีแต๋ น ) ขนส่งจากแหล่ง
ผลิตในหมู่บา้ นมาส่งที่รับซื้อในเขตอาเภอวังสามหมอและอาเภอใกล้เคียง มีรถประจาทาง 2 คัน
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2.1.7 ข้ อมูลกลุ่มชุ ดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน
ลักษณะดิน ของตาบลบะยาวส่ วนมากเป็ นดินมีการถ่ายเทอากาศได้ ไม่เก็บน้ าเพราะดินร่ วนปนดิน
ทราย หน้าดิน เป็ นดินดา มีความลึกของหน้าดินน้อย ลักษณะโครงสร้างของดินมีการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่เก็บน้ า
เพราะดินทราย เมื่อฝนตกลงมาดินจะไม่สามารถอุม้ น้ าไว้ได้นาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย มีการปลูกพืชที่ดูด
แร่ 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
ตารางที่ 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
-

6

ชื่อชุดดินต่างๆ
ชุดดินที่
ชื่อชุดดิน
35B
61RL
40
สันป่ าตอง
40 บี
ดินมีหินโผ่ล
62
35
โคราช , สตึก
49
บรบือ , โพนพิสัย , สกลนคร
1) ดินชุด 35B
ความเหมาะสม เหมาะสาหรับปลุกข้าว บริ เวณที่มีน้ าสามารถใช้ปลูกพืชล้มลุก หรื อพืชผัก
ได้ในฤดูแล้ง
ข้อเสนอแนะในการจัดการ ควรมีการใช้ปุ๋ยเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
(1) พืชที่สามารถปลูกได้ดี
(2) สามารถปลูกได้แต่ตอ้ งมีการปรับปรุ งบารุ งดินอย่างดี
- 1 เอส ข้าวปลูกได้ดี แต่เนื้ อดินไม่ค่อยเหมาะสมดินค่อนข้างเป็ นทรายหรื อทรายจัด
หรื 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
ความอุดมตามธรรมชาติต่า
ข้อเสนอแนะ ควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ และพืชคลุมดินการใช้ปุ๋ยเคมีตอ้ งใช้ในอัตราและช่วง
เวลาที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพื่อลดการสู ญเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ พืชที่สามารถปลูกได้
(1) ในวงเล็บมีเลข 1 คือเป็ นพืชที่ปลูกได้ดี
(2) ในวงเล็บมีเลข 2 คือเป็ นพืชที่ปลูกได้ดีแต่ตอ้ งมีการปรับปรุ งบารุ งดิน
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- 1 นุ่น, มะพร้าว, มะม่วงหิ มพานต์, ยางพารา ไผ่ตา่ งๆ ยูคาลิปตัสและทุง่ หญ้าเลี้ยงสัตว์
- 1 เอส ข้าวโพดต่างๆ, ปอต่างๆ, มันสาปะหลัง, ฝ้ าย, อ้อยต่าง ๆ, ข้าวฟ่ าง, งา, ละหุ่ง,
สับปะรด, หม่อนไหม, มะละกอ, พืชผักแต่เป็ นดินเป็ นดินทรายหรื อขาดแร่ ธาตุอาหารอย่างรุ นแรง
- 2 ดับเบิล้ ยู ข้าวสารสามารถปลูกได้แต่ดินมักขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก
3. ดินชุด 49 หรื อ ชุดโพนพิสัย, บรบือหรื 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 แต่ดินมีเศษหิ น
หรื อลูกรังปะปนมาก
- 2 ดับเบิ้ลยู ข้าวสามารถปลูกได้ดี แต่ดินมักขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก
ดินชุด 41 คือดินชุด คาบง
ความเหมาะสม เหมาะสมปานกลางสาหรับพืชไร่ เหมาะสาหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เนื่องจากดิน
เป็ 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 , ข้างฝ่ าง , งา , ละหุ่ง ,
มะม่วง, มะขาม, นุ่น , ขนุน , หม่อนไหม , มะพร้าว, มะละกอ , พืชผักดินค่อนข้างเหนียวหรื อทรายจัด หรื อขาดธาตุ
อาหารรุ นแรงต้องมีการปรับปรุ 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
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พืชที่สามารถปลุกได้
(1) มีนุ่น, มะม่วงหิ มพานต์, ยางพารา , ไผ่ต่าง ๆ , ยูคาลิปตัส, มะพร้าว, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
- เอส ข้าวโพคต่างๆ , ถัว่ ต่างๆ , ปอ , ฝ้ าย, อ้อย , ข้าวฟ่ าง, งา, ละหุ่ง , สับปะรด
หม่อนไหม, มะละกอ พืชผักดินค่อนข้างเป็ นทราย จัดหรื อขาดธาตุอาหารรุ นแรงควรมีการปรับปรุ งบารุ งดินให้ดีก่อน
ปลูก
- 2 ดับเบิ้ลยู สามารถปลูกข้าวได้แต่มกั ขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก
- ดินชุด 61RL ที่ลาดเชิงเขา (Fe) เป็ นหน่วยผสมของดินหลายชนิด เกิดการ
ผุพงั สลายตัวของหิน พัดมาทับถมเชิงเขามีสภาพเป็ นลูกคลื่นลาดชันเชิงเขาระบายน้ าดีป่านกลาง มีเศษหิ นพื้นโผ่ล
ปลูกพืชไร่ ได้ เช่นอ้อยและสามารถพัฒนาปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้นได้ดี
2.1.8 ข้ อมูลสาธารณูปโภค (ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ )
ประปา ตาบลคาโคกสู งมีประปาหมู่บา้ นใช้ทุกหมู่บา้ น หน่วยงานที่ทาการก่อสร้าง ได้แก่
- องค์การบริ หารส่ วนตาบลคาบะยาว 6 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1, 9-5, 8-3, 11-4, 7-2, 10 และ 6
ไฟฟ้ า มีไฟฟ้ าเข้าถึงทุกหมู่บา้ น ประชากรกว่าร้อยละ 95 มีไฟฟ้ าใช้
โทรศัพท์ ตาบลบะยาว มีโทรศัพท์สาธารณะ ทุกหมู่บา้ น และส่ วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์
มือถึงซึ่ งสะดวกกว่า
2.1.9 ข้ อมูลสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ
1) โรงเรี ยน 6 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7, 11, 2, 6, 5, 1
2) วัด 9 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1, 3, 5, 4, 6, 2
3) สถานีอนามัย 3 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1, 4, 2
4) ที่ทาการ อบต. 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11
5) ศาลากลางบ้าน 11 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1-11
6) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง หมู่ 11
2.1.10 ภัยธรรมชาติ
ตาบลบะยาวเป็ นพื้นที่สูงทางตอนบนและลาดเอียงลงตอนใต้ฤดูฝนทาให้เกิดน้ าท่วมบริ เวณที่อยูต่ ิด
เขื่อนลาปาว และตามที่ราบลุ่ม ลาห้วย ต่างๆ ทาให้เกิดพื้นที่การเกษตรเสี ยหาย เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มัน
สาปะหลัง
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2.2 ข้ อมูลชี วภาพ
2.2.1 พันธุ์พชื ทีป่ ลูก
1) ข้าว ตาบลบะยาวมีพ้นื ที่ปลูกข้าว 11,000 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 17.36 ไร่ พันธุ์ขา้ วที่เกษตรกรส่ วน
ใหญ่จะเป็ นพันธุ์ส่งเสริ ม เช่น กข.6 มะลิ 105 ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวเหนี ยวเพื่อเก็บไว้บริ โภค จะมีขายก็
ไม่มาก และจะมีการปลูกเฉพาะ ข้าวนาปี ผลผลิตเฉลี่ย 422 กก/ไร่
2) มันสาปะหลัง ตาบลบะยาวมีพ้นื ที่ปลูกมันสาปะหลัง 3,850 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 8.04 ปัจจุบนั
พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังจะลดลง เนื่องจากมีราคาที่ไม่แน่นอน ถ้าปี ไหนเกษตรกรปลูกน้อยราคาก็จะดี ถ้าปี ไหน
เกษตรกรปลูกมากราคาก็จะตกต่า ทาให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานเป็ นจานวนมาก พันธุ์มนั สาปะหลังที่
เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ เกษตรศาสตร์ 50, ระยอง 5, ระยอง 9 ,ระยอง1, ศรี ราชา ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กก./ไร่
3) ตาบลบะยาวมีพ้นื ที่จะปลูกอ้อยโรงงาน 40,450 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 70 เนื่องจากมีโรงงานน้ าตาล
ตั้งอยูไ่ ม่ไกลมากนัก และมีราคาที่แน่นอนกว่ามันสาปะหลัง อ้อยโรงงานที่ปลูก ได้แก่พนั ธุ์ อู่ทอง 1 , มากอส, K 38 ,
K88 K อื่นๆ ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน/ไร่
4) ไม้ผล ตาบลบะยาวมีพ้นื ที่ปลูก น้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชอื่นๆ ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ มะม่วง,
น้อยหน่า, กล้วย, มะขามหวานและฝรั่ง
5) ยางพารา ตาบลบะยาวเป็ นตาบลเริ่ มปลูกยางพารากันมากขึ้น เนื่องจากเป็ นพืชที่มีตลาดรองรับ
แน่นอน และมีรายได้หลายปี มีพ้นื ที่ปลูกยางพาราจานวน 1,404 ไร่
6) พืชผักที่เกษตรกรปลูกส่ วนใหญ่จะปลูกไว้เพื่อบริ โภค จะมีปลูกเพื่อการค้าไม่กี่รายพืชผักที่
ปลูกได้แก่ ถัว่ ฝักยาว ข้าวโพด หอมแบ่ง, พริ ก และอื่นๆ
2.2.2 พันธุ์สัตว์ เศรษฐกิจ
1) โค ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงกันอยูแ่ ล้ว จะเลี้ยงไว้เพื่อขายไม่ได้เลี้ยงเมื่อการใช้งาน พันธุ์ที่
เลี้ยงส่ วนใหญ่ ได้แก่ บราห์มนั ,ลูกผสมบราห์มนั และพันธุ์พ้นื เมือง
2) กระบือ จะมีเลี้ยงเป็ นจานวนน้อยเลี้ยงเพื่อใช้งาน
3) ไก่พ้นื เมือง ไก่พ้นื เมืองจะมีเลี้ยงกันอยูท่ วั่ ไปตามบ้าน แต่มกั จะเกิดโรคระบาดเป็ น
ประจา เนื่ องจากเกษตรกรขาดความรู ้เรื่ องการทาวัคซี นไก่ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ตาบลบะยาว ปี 2555 อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ไก่พ้นื เมือง
เป็ ดเนื้ อ
หมู่ที่
โคเนื้ อ
กระบือ
สุ กร
(ตัว)
1
926
70
80
6
40
2
859
92
229
5
40
3
850
150
49
5
30
4
822
104
42
5
10
5
700
39
25
5
40
6
1,000
139
80
5
30
7
849
136
30
5
60
8
400
36
22
5
20
9
699
80
32
5
20
10
750
90
264
6
10
11
647
89
52
5
20
12
805
75
88
5
30
รวม
9,307
1,100
993
62
350
ที่มา สานักงานปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ ปี 2555
2.2.3 การใช้ ทดี่ ิน
ดินตาบลบะยาวส่ วนใหญ่จะเป็ นดินทรายและดินร่ วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ปลูกพืชจะ
ให้ผลผลิตต่า เกษตรกรมักจะเพิม่ ผลผลิตโดยการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ทาให้ดินขาดอินทรี ยว์ ตั ถุและโครงสร้างของดิน
ถูกทาลายเนื่องจากเกษตรกรไม่มีการใช้ปุ๋ยคอก หรื อขาดปุ๋ ยพืชสด ในการปรับปรุ งบารุ งดิน ซึ่งทาให้คุณภาพของดิน
เสื่ อมลงปั จจุบนั มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพแต่ยงั มีจานวนน้อย
2.2.4 ระบบการผลิต
1) ระบบการผลิตพืช อาศัยน้ าฝนพืชที่ปลูกได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี มันสาปะหลัง พืชผัก ไม้
ผล อื่นๆ พันธุ์ที่ใช้มีท้ งั พันธุ์พ้นื เมือง และพันธุ์ส่งเสริ ม แต่ระบบการผลิตพืชของเกษตรกร ยัง
ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะขาดเงินทุนและความรู ้ที่ถูกต้องที่ถูกต้อง ถ้าพืชชนิ ดไหนมีราคาดี
เกษตรกรก็จะหันไปปลูกพืชชนิดนั้น ผลผลิตออกมามากราคาก็ตกต่า
2) ระบบการผลิตสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ ไก่พ้ืนเมือง เป็ ดเทศ สุ กร ปัญหาที่พบคือพันธุ์สัตว์ที่
เลี้ยงเป็ นพันธุ์พ้นื เมือง ผลผลิตไม่สูง มีการระบาดของโรคสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู ้
เรื่ องการให้วคั ซีนและเรื่ องอาหาร
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2.2.5. ปฏิทนิ การปลูกพืชและเลีย้ งสั ตว์ ตาบลบะยาว
พืชทีป่ ลูก
มี.ค.
และสั ตว์เลีย้ ง
ข้าวนาปี
มันสาปะหลัง
อ้อยโรงงาน
พืชพัก
โค-กระบือ
เป็ ด-ไก่
เลี้ยงปลา

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

เก็บ
เกี่ยว

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

เริ่ ม
ปลูก

2.2.6. เทคโนโลยีการเกษตร
1) การใช้ปุ๋ย ปั จจุบนั ปริ มาณการเลี้ยงสัตว์ลดลงทาให้ปุ๋ยคอกมีจานวนน้อยตามไปด้วย
เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ ปุ๋ ยเคมีเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งทาให้โครงสร้างของดินถูกทาลายไปและการใช้ปุ๋ยเคมียงั ไม่ถูกสู ตร ถูก
อัตรา และถูกเวลาที่ใช้ทาให้ผลผลิตคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรถึงแม้นปั จจุบนั มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพแต่มีจานวนน้อย
2) การใช้สารเคมี เกษตรกรจะมีการใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชเป็ นจานวน
โดยเฉพาะอ้อยโรงงานจะมีการใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืชอย่างแพร่ หลาย เพราะประหยัดแรงงานและคลุมวัชพืชได้
นานกว่าการใช้แรงงานคน ทาให้ระบบนิเวศและศัตรู ธรรมชาติถูกทาลายไป จึงทาให้เกิดการระบาดของโรคแมลง
มากกว่าในอดีต และผลผลิตที่ได้มีสารเคมีตกค้าง ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
2.2.7 ปริมาณผลผลิตพืชทีส่ าคัญตาบลบะยาว
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการปลูกพืชตาบลบะยาว
พื้นที่ปลูก
ชนิดพืช
(ไร่ )
อ้อยโรงงาน
40,450
ข้าวนาปี
11,000
มันสาปะหลัง
3,850

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.)
10,000
420
3,000

ผลผลิตรวม
(ตัน)
454,500
4,620
11,550
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2.3 ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
2.3.1 ขนาดการถือครองที่ดิน
ประชากรส่ วนใหญ่ของตาบลบะยาวจะประกอบอาชีพการเกษตร คือ 1,742 ครัวเรื อน และมีพ้นื ที่ทา
การเกษตร 60,831 ไร่ เฉลี่ย 35 ไร่ /ครัวเรื อน
2.3.2 สิ ทธิในการทากินพื้นที่การเกษตรส่ วนมาก หรื อประมาณร้อยละ 50 จะเป็ น สปก.4-01 ที่เหลือ
จะเป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่กรมชลประทานที่บริ เวณรอบๆ เขื่อนลาปาว
2.3.3 จานวนแรงงาน
แรงงานในตาบลบะยาวส่ วนใหญ่จะเป็ นแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุ ระหว่าง
13 – 60 ปี ส่ วนมากแรงงานที่เป็ นคนหนุ่มคนสาวจะอพยพเข้าไปทางานในต่างจังหวัด และกรุ งเทพมหานคร แรงงาน
ในภาคเกษตรจะเป็ นคนที่มีครอบครัวแล้วเป็ นส่ วนมาก และจะมีการอพยพไปทางานในต่างจังหวัด ช่วงหมดฤดู ทา
นา ทาไร่ พอถึงฤดูทานาทาไร่ ก็จะกลับมาทานา ทาไร่ เหมือนเดิม ประชากรตาบลคาโคกสู ง จะอยูใ่ นช่วงวัย
แรงงานประมาณ ร้อยละ 70
2.3.4 รายได้ รายจ่ ายในครัวเรือน
รายได้ของประชากรส่ วนใหญ่ จะได้มาจากการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ ขายอ้อย ขายมัน
สาปะหลัง ขายข้าว และอื่นๆ โดยเฉลี่ยแล้วประชากรยังมีรายได้ที่ 1 ทาให้เป็ นหนี้ ขณะเดียวกันรายจ่ายในครัวเรื อนก็
เพิ่มมากขึ้นเนื่ องจากความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เริ่ มจะหมดไป รายได้ของประชากรยังตกเกณฑ์ จปฐ คือ
ประชากรมีรายได้ 21,000 บาท/คน/ปี ยังถือว่าต่า ต้องมีการประกอบอาชีพอย่างอื่นเสริ มอีก
2.3.5 เทคนิค, วิธีการผลิต
การทาการเกษตร ของตาบลบะยาวส่ วนใหญ่จะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน
มันสาปะหลัง ซึ่ งเกษตรกรก็จะผลิตพืชชนิดเดิมในพื้นที่เดิม ปั ญหาที่ตามมาคือ เกิดการระบาดของโรคแมลง
เนื่องจากไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่น ตัดวงจรของโรคแมลงมีการใช้สารเคมีเป็ นจานวนมาก ทาให้ศตั รู ธรรมชาติถูก
ทาลาย
ฉะนั้นการผลิตพืช หมุนเวียน ลดการใช้สารเคมี มีการทาบารุ งดินโดย ปลูกปุ๋ ยพืชสด นาปุ๋ ยอินทรี ย ์
ปุ๋ ยชีวภาพมาใช้เพื่อทาให้โครงสร้างของดินไม่ถูกทาลายทากิจกรรมการเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวดันและให้มี
กิจกรรมทาต่อเนื่องตลอดปี
2.3.6 สั ตว์ใช้ งาน, เครื่องจักรการเกษตรและปัจจัยการผลิต
การทาการเกษตรตาบลคาโคกสู ง แต่ก่อนจะใช้แรงงานสัตว์ คือ กระบือปั จจุบนั การใช้แรงงานสัตว์จะ
มีนอ้ ยมาเนื่องจากมีเครื่ องจักรการเกษตรเข้ามาแทนเพราะมีประสิ ทธิ ภาพการทางานดีกว่าการใช้แรงงานจากสัตว์
เครื่ องจักรการเกษตรที่นิยมใช้ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถอีแต๋ น
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ตารางที่ 5 ข้ อมูลเครื่องจักกรการเกษตรตาบลบะยาว
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12

รถอีแต๋ น
29
31
50
35
33
46
28
7
16
30
29
20

รถไถเดินตาม
38
47
75
52
50
69
42
11
23
45
44
35

รถแทรกเตอร์
5
10
5
2
2
4
3
2
8
3
3

รวม

354

531

47

2.3.7 ผลผลิตเฉลีย่ ราคา ต้ นทุนการผลิต
ตารางที่ 6 แสดงต้นทุนการผลิตพืชต่อไร่
ค่าพันธุ์ ค่าแรงงาน ค่าไถ
ชื่อพืช
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อ้อยโรงงาน
1000
500
1000
มันสาปะหลัง
300
700
400
ข้าวนาปี
75
1,000
300

ค่าปุ๋ ย
(บาท)
1160
580
250

อื่นๆ
(บาท)
1,000
200
1,500

รวม ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
(บาท) (กก./ไร่ )
ปี 2555
4,660
10,000
1200 บาท/ตัน
2,180
3,000
1.30 บาท/กก
3,125
422
12.00 บาท/กก
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2.3.8 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
ตาบลบะยาวมีสถาบันกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1) กลุ่มเกษตรกรทาไร่ บะยาว ทาธุ รกิจจัดหาปุ๋ ยเคมีแก่สมาชิกมีสมาชิกทุกหมู่บา้ น
2) กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตาบลบะยาว
3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิกอยูใ่ นทุกหมู่บา้ น
4) กลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตร มีสมาชิกอยูท่ ุกหมู่บา้ น
กลุ่มธรรมชาติต่างๆ
1. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรโคกเล้า มีสมาชิก 17 คน ทากิจกรรมทอผ้า
2. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ภูดิน มีสมาชิก 39 คน ทากิจกรรมทอผ้า แปรรู ปผลผลิต
การเกษตร
3. กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ
4. กลุ่มปลูกพืชผัก
5. กลุ่มกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน
6. อื่นๆ
เงินทุนของกลุ่ม จะได้จากสมาชิกของกลุ่มออกค่าหุ น้ และเงินสนับสนุนจากทางราชการ
2.3.9 แหล่งสิ นเชื่อเพือ่ การผลิต
แหล่งสิ นเชื่อเพื่อการผลิตตาบลบะยาว แบ่งได้ดงั นี้
1) สหกรณ์การเกษตร
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3) กองทุนหมู่บา้ น
4) โรงงาน + น้ าตาล
5) พ่อค้า
6) ธนาคารพาณิ ชย์
7) เงินทุนจากหน่วยงานราชการ
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2.3.10 ข้ อมูลการตลาด (วิถีการตลาด แหล่งรับซื้ อผลผลิต)ภาวะการตลาดบะยาวขึ้นอยูก่ บั ตลาดใน
อาเภอวังสามหมอ โดยจะมีพอ่ ค้าเป็ นผูก้ าหนดราคา
ผลผลิตการเกษตร
วิถีการตลาดสิ นค้ าการเกษตรตาบลบะยาว
บริ โภค
ข้าว
พ่อค้าท้องถิ่น
โรงสี
ผูบ้ ริ โภค
มันสาปะหลัง

พ่อค้าท้องถิ่น

โรงแป้ ง

โรงงานน้ าตาล
อ้อยโรงงาน
พ่อค้าในท้องถิ่น

โรงงานน้ าตาล

2.3.11 ภาวะหนีส้ ิ น
ประชากรในตาบลบะยาว ประกอบอาชีพการเกษตรมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ คือ มีรายได้
21,000 บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. 2555) ซึ่ งไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรื อนจึงทาให้มีหนี้สิน เวลาจะซื้ อปั จจัยการ
ผลิตต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและเอกชน
2.3.12 กองทุนหมู่บ้านและผลการดาเนินงาน
ทุกหมู่บา้ นในตาบลบะยาวจะมีกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งกองทุนหมู่บา้ นก็มีอยูห่ ลายกองทุน
ด้วยกัน ได้แก่
1) กองทุนเงินล้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 1 ล้านบาท ส่ วนมากเกษตรกรจะกูย้ มื มาทากิจกรรม
การเกษตร เพราะดอกเบี้ยไม่สูงเก็บคืนเป็ นรายปี อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูแ่ ต่ละหมู่บา้ นจะตกลงกัน
2) เงิน กขคจ จากกรมพัฒนาชุมชน ได้รับสนับสนุ นหมู่บา้ นเป้ าหมายที่ตกเกณฑ์ หมู่บา้ นละ 280,000 บาท
ให้คนยากจนกูย้ มื โดยไม่มีดอกเบี้ย
3) เงินสัจจะ ซึ่ งเป็ นเงินที่สมาชิกรวมหุ น้ กัน และให้สมาชิกกูย้ มื
4) กองทุนหมู่บา้ นละ 1 แสนบาท ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
5) กองทุนทางสังคม (ซิป) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางสังคมซึ่งจะมีสมาชิกเครื อข่ายอยูท่ ุกหมู่บา้ น
ภายในตาบล
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2.4 ข้ อมูลด้ านสั งคม
2.4.1 จานวนประชากรและครัวเรือน
ปี 2555 ตาบลบะยาวมีประชากร รวมทั้งสิ้ น 8,998 คน โดยมีสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรื อน 4.8 คน มี
ครัวเรื อนทั้งหมด 1,998 ครัวเรื อน ครัวเรื อนที่ประกอบอาชีพการเกษตร 1,644 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 82.69
(ตารางที่ 6)
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลประชากรและครัวเรื อน ปี 2555
จานวนครัวเรื อน (ครัวเรื อน)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บา้ น ตาบล
ทั้งหมด
เกษตรกร
1
บะยาว
บะยาว
143
120
2
นาแก
“
158
126
3
นานกชุม
“
254
225
4
นาตาด
“
178
142
5
โคกสว่าง
“
174
145
6
โคกเล้า
“
231
200
7
นาโปร่ ง
“
230
195
8
ดงง่ามน้อย
“
59
40
9
น้อยพัฒนา
“
134
100
10 ภูดิน
“
164
141
11 นาชุมพร
“
164
118
12 บะยาว
“
100
92
รวม

1,998

1,644

จานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
330
319
389
368
574
550
414
383
395
385
486
506
590
498
140
132
286
277
378
367
369
342
270
250

รวม
649
757
1124
797
780
992
1088
272
563
745
711
520

4,621

8,998

ที่มา : ฝ่ ายทะเบียนอาเภอวังสามหมอ และสานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ

4,377
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ตารางที่ 8 แสดงอายุช่วงวัยต่างๆตาบลบะยาว
ช่วงอายุ
แรกเกิด
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 60 ปี
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
786
1,218
1,156
5,424
307
8,998

ร้อยละ
8.74
13.71
13.01
61.08
3.46
100

ที่มา : สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอวังสามหมอ
ตารางที่ 9 แสดงข้ อมูลจากฝ่ ายทะเบียนอาเภอและจากการสารวจในพืน้ ที่ พ.ศ. 2555
จานวนครัวเรื อน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บา้ น
ตาบล
ประชากร
หลังคา คุม้
SF MF
1 บะยาว
บะยาว
649
143
6 447 177
2 นาแก
“
757
158
9 538 183
3 นานกชุม
“
1124
254
6 760 312
4 นาตาด
“
797
178
6 533 227
5 โคกสว่าง
“
780
174
5 546 196
6 โคกเล้า
“
992
231 10 713 232
7 นาโปร่ ง
“
1088
230 10 771 267
8 ดงง่ามน้อย
“
272
59
4 188 71
9 น้อยพัฒนา
“
563
134
4 396 140
10 ภูดิน
“
745
164 12 520 189
11 นาชุมพร
“
711
164
8 485 193
12 บะยาว
“
520
109
6 360 140
รวม
8,998
1,998 86 6,257 2,327

Big F
25
36
52
37
38
47
50
13
27
36
33
20
414
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2.4.2 พืน้ ที่ / สภาพการถือครอง
พื้นที่ตาบลบะยาว อยูท่ ิศเหนื อของอาเภอวังสามหมอ พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ประกอบอาชี พการเกษตร เช่น
อ้อยโรงงาน ข้าว มันสาปะหลัง ไม้ผล – ไม้ยนื ต้น และพืชผัก พื้นที่ส่วนใหญ่จะมี สปก 4-01 มีพ้นื ที่ป่าสงวน ซึ่ ง
ปั จจุบนั กลายเป็ นป่ าเสื่ อมโทรมแล้วเกือบทังหมด
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลทางการเกษตรตาบลบะยาว ปี 2555
พท.
พื้นที่การเกษตร (ไร่ )
หมู่ที่ ทั้งหมด
พท.อ้อย
พท.
พท.
พท. รวม พท.
พท.ทา
พท.มันฯ พท.ไม้
(ไร่ )
โรงงาน
ยางพารา พืชผัก เกษตร ทั้งหมด
นา
ผล
อื่น
1
10,400 1,024
2,549
532
20
200
5
200
4,530
2
15,503 1,137
5,282
103
69
152
10
356
7,109
3
8,793
893
2,920
97
10
60
0
326
4,306
4
11,673
804
3,641
221
33
62
20
296
5,082
5
4,355
488
2,060
301
21
48
10
306
3,234
6
16,607 1,268
6,150
237
32
74
0
321
8,079
7
20,527 1,682
3,415
422
100
136
5
396
6,156
8
4,419
396
800
142
3
25
0
371
1,737
9
8,031
956
2,676
572
8
159
0
300
4,671
10
13,873 1,221
5,092
177
31
237
5
361
7,124
11
8,089
277
3,382
407
3
37
0
343
4,449
12
8,590
852
2,483
639
10
214
5
151
4,354
รวม 130,860 11,000 40,450 3,850
340
1,404
60
3,727 60,831
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
2.4.3 ประวัติความเป็ นมาของสมาชิ กในชุ มชนรู ปแบบการตั้งถิ่นฐาน
1) ประวัติความเป็ นมาของตาบลบะยาว แยกออกจากตาบลหนองกุงทับม้า เมื่อปี พ.ศ. 2516
โดยมีนายแหวน ไชยราช เป็ นกานันคนแรกปั จจุบนั มี นายเวิน สุ ระเสี ยง เป็ นกานัน ประชากรส่ วนใหญ่อพยพมา
จากหลายจังหวัดทางภาคอีสานภาษที่พดู ภาษไทยอีสาน 60% ภาษาภูไทประมาณ 40%
2) ตาบลบะยาวจะตั้งบ้านเรื อนรวมตัวเป็ นกลุ่มในหมู่บา้ น อยูต่ ามริ มเส้นทางสัญจรและ
อยูต่ ามวัด ,โรงเรี ยน สาธารณู ปโภคต่างๆ ส่ วนพื้นที่การเกษตรจะกระจายตัวอยูร่ อบๆ หมู่บา้ น
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หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

3) การปกครอง แบ่งออกเป็ น 11 หมูบ่ า้ น
1 บ้านบะยาว
มี นายเวิน สุ ระเสี ยง
2 บ้านนาแก
มี นายประดิษฐ์ โสภณ
3 บ้านนานกชุม
มี นายบัวศรี สุ ขวาปี
4 บ้านนาตาด
มี นายสมชัย เสนาวงค์
5 บ้านโคกสว่าง
มี นายวีรชัย ไชยราช
6 บ้านโคกเล้า
มี นายแก้ว ฐานสิ นเพิ่ม
7 บ้านนาโปร่ ง
มี นายบุญสอน ภูครองทุ่ง
8 บ้านดงง่ามน้อย
มี นายสุ ดใจ เข็มพุดชา
9 บ้านน้อยพัฒนา
มี นายพิชิต ศรี พอ
10 บ้านภูดิน
มี นาย วายุพฒั น์ เกษโสภา
11 บ้านนาชุมพร
มี นายทองทิพย์ ไผ่ลอ้ มทาเล
12 บ้านบะยาว
มี นายเว ยอดยศ

เป็ นกานัน
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น

2.4.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี, พิธีกรรม, อิทธิพลทางความคิด
1) ขนบธรรมเนียมประเพณี ตาบลบะยาวประชากรจะอพยพมาจากจังหวัดต่างๆ ส่ วนใหญ่
จะเป็ นชาวไทยอีสาน จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี คล้าย ๆ กันมีการอยูร่ วมกันแบบฉันพี่นอ้ ง มีอะไรช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน อยูง่ ่ายกินง่าย นับถือผูอ้ าวุโสในชุมชนประเพณี ที่สาคัญ ได้แก่
- ประเพณี บุญบั้งไฟ ในเดือนพฤษภาคม เพื่อขอฝน
- ประเพณี ลอยกระทง
- ประเพณี บุญมหาชาติ
2) พิธีกรรมเนื่องจากเป็ นพื้นที่ชนบทยังมีความเชื่อทางพิธีกรรมบางอย่างอยู่ เช่น การ
สะเดาะเคราะห์จะทาให้หมดทุกข์ หมดร้าย แต่คงยังเหลืออยูไ่ ม่มากนัก
3) อิทธิพลทางความคิด ปั จจุบนั ประชาชนจะได้รับข่าวสารจากสื่ อต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ทาให้ความเชื่อแบบเก่าๆ เริ่ มจะลดน้อยลง เริ่ มมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้
2.4.5 ศาสนาสิ่ งยึดเหนี่ยว และข้ อห้ ามต่ างๆ
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ จะเห็นได้จากมีการสร้างวัดและสานักสงฆ์ทุกหมู่บา้ น มีการ
ทาบุญที่วดั ในวันสาคัญทางพุทธศาสนา พระสงฆ์จะเป็ นที่นบั ถือของชาวบ้าน มีการเสี ยสละทั้งกาลังทรัพย์และกาลัง
กายในการบูรณะวัด เพื่อใช้เป็ นสถานที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคม
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ข้อห้ามต่างๆ
1. ห้ามสี ขา้ วในวันพระ
2. ห้าฆ่าสัตว์ในวันพระ (วัว, กระบือ, สุ กร, แพะ, แกะ, ม้า)
3. ห้ามใช้แรงงานสัตว์ในวันพระ
4. ห้ามตัดไม้ในวันพระ
2.2.6 การศึกษา
โดยทัว่ ไปประชากรในตาบลคาโคกสู งยังมีระดับการศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากอยูห่ ่าง
ไกลจากสถานศึกษาในระดับสู งและปั ญหาเรื่ องเศรษฐกิจ ปั จจุบนั นี้ ตาบลบะยาว มีโรงเรี ยนอยู่ 6 แห่ง และมี
โรงเรี ยนขยายโอกาส 1 แห่ ง (ประถมศึกษาปี ที่1 –มัธยมศึกษาปี ที่ 3) ถ้าระดับสู งขึ้นกว่านั้นนักเรี ยนต้องออกไปเรี ยนที่
อาเภอวังสามหมอ หรื อที่จงั หวัดต่างๆ และยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนเปิ ด สอนในพื้นที่ของตาบล ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.4.7 ผู้นาตามธรรมชาติ, กลุ่มตามธรรมชาติ
1) ผูน้ าธรรมชาติ ผูน้ าตามธรรมชาติจะเป็ นบุคคลที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ ซึ่ งได้แก่
- พระภิกษุ พระจะเป็ นผูน้ าของราษฎรในหมู่บา้ นเพราะเป็ นที่เคารพของราษฎร
- ครู ซึ่งครู จะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแก่ราษฎรในหมู่บา้ น และยังเป็ นผูน้ าในการบริ หารพัฒนาหมู่
บ้าน เพราะครู จะเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในชุมชน
2) กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มธรรมชาติในตาบลบะยาวมีอยูจ่ านวนหลายกลุ่มด้วยกันซึ่ งส่ วนมากจะเกิดจากผูท้ ี่ทา
กิจกรรมคล้ายๆ กัน เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มผูป้ ลูกสมุนไพร กลุ่มทอผ้า, กลุ่ม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็ นต้น ซึ่ งกลุ่มตามธรรมชาติเหล่านี้ จะมีการจัดตั้งผูน้ าและกรรมการของกลุ่ม
เพื่อให้กลุ่มของตนเองมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
2.4.6 การรวมกลุ่มเพือ่ ประกอบอาชี พ
การประกอบอาชีพในตาบลบะยาวมีอยูห่ ลายอาชีพด้วยกัน ซึ่ งแต่ละอาชีพก็มกั จะมีปัญหาเหมือนๆ
กันคือปั ญหาเรื่ องราคาตกต่า ฉะนั้นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเดียวกันจึงมีการรวมกันเพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องราคา
ผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาด มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เกินความต้องการของ
ตลาด เช่น กลุ่มปลูกแตงร้าน , สมาคมชาวไร่ ออ้ ย , กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรื อน, กลุ่มส่ งเสริ มและ
การเลี้ยงสัตว์, กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน ก็รวมกลุ่มทาให้แก้ปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งเพราะพ่อค้ายังเป็ นผูก้ าหนดราคา
ผลผลิต
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บทที่ 3
สถานการณ์ของชุมชน
3.1 ปัญหาของชุ มชน (เรี ยงตามลาดับความสาคัญ)
กายภาพ
ชีวภาพ
1.ดินขาดความอุดม
1.ขาดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่
สมบูรณ์
ให้ผลผลิตสู ง
2.เส้นทางคมนาคมเป็ น
2.ใช้สารเคมีการเกินไป
หลุมเป็ นบ่อการสัญจรไป
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

เศรษฐกิจ
1. ประชาชนมีรายได้ต่า
2. ราคาผลผลิตการเกษตร
ตกต่า

สังคม
1.ยาเสพติด

2.สถานีอนามัยและ
บุคลากรที่ให้บริ การด้าน
สาธารณสุ ขมีไม่เพียงพอ
กับความต้องการของ
3.ประชาชนว่างงาน
ประชาชน
หลังจากหมดฤดูกาลทานา 3.สถานศึกษามีไม่เพียงพอ
ทาไร่
และขาดอุปกรณ์การเรี ยน
การสอน
4.ประชาชนไม่มีที่ทากิน 4.การรวมตัวกันของชุมชน
ในการพัฒนาสังคม
5.ขาดการรวมกลุ่มกันใน 5.สังคมสงเคราะห์ยงั ไม่
การจัดซื้ อและขายผลผลิต พอเพียง
6.ขาดแหล่งเงินทุนในการ 6.ความปลอดภัยในชีวิต
ประกอบอาชีพ
และทรัพย์สิน

3.2 ลาดับความสาคัญของปั ญหาชุ มชนด้ านการเกษตร
3.2.1 เกษตรกรมีรายได้ต่า
3.2.2 ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่า
3.2.3 ประชาชนว่างงานหลังจากหมดฤดูกาลทานาทาไร่
3.2.4 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
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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
3.2.12 หนอนกอและโรคใบขาวอ้อยระบาด
3.3 ศักยภาพของชุ มชน(ภูมิปัญญาท้ องถิ่น,จุดหมายของท้ องถิ่น)
ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็ นชุมชนใหญ่ มีจานวน 11 หมู่บา้ น ประชากร
8,8849 คน ครัวเรื อนเกษตรกร 1,742 ครัวเรื อน มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทานา อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง การ
เลี้ยงสัตว์ ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีการสร้างระบบการผลิตและการตลาด
รวมทั้งการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นรู ปของกลุ่มกองทุนบ้างแล้ว
ตาบลบะยาว มีความพร้อมในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานที่ยงั่ ยืน
เพื่อเป็ นแบบอย่างต่อไป
3.3.1 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นตาบลบะยาว
1. ทอเสื่ อกก
2. เลี้ยงกบในนาข้าว
3. การปลูกแตงร้าน
4. การสานกระติบข้าว
5. หมอยาสมุนไพร
6. การเพาะเห็ดฟางในโรงเรี ยน
7. ทาปุ๋ ยชีวภาพใช้เอง
3.3.2 จุดเด่ น
ตาบลบะยาว มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวบริ เวณบ้านนานกชุม เพราะอยู่
ติดเขื่อนสามารถพัฒนาเป็ นน้ าตก ซึ่ งเป็ นเขตท่องเที่ยวได้
3.3.3 ข้อมูลในเวทีตาบลแบบมีส่วนร่ วมเพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรตาบลบะยาวพบว่าตาบลบะยาวทีขอ้ มูล
ศักยภาพในตาบลสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางข้อมูลศักยภาพ(ของดี) ตาบลบะยาว
ของดี
- สมุนไพร
- ไก่พ้นื เมือง
- เห็ดฟางในโรงเรื อน
- ฝรั่งพันธุ์ดี
- ปลาธรรมชาติ
- หมอยาโบราณ
- เลี้ยงกบ
- อ้อยโรงงาน
- มันสาปะหลัง
- ปุ๋ ยชีวภาพ
- พืชพื้นเมือง

หมู่ที่
1-12
1-12
6
7
1-12
9
2,10
1-12
1-12
1-12
1-12

3.4 วิสัยทัศน์ ของชุ มชน
3.4.1 ฝันของบุคคล
- มีเงินทองจานวนมากๆ
- มีสุขภาพแข็งแรง
- อยากให้ผลผลิตการเกษตรราคาไม่ตกต่า
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.4.2 ฝันของชุ มชน
- ผลผลิตการเกษตรได้รับการประกันราคาจากรัฐบาล
- อยากให้เส้นทางคมนาคมสะดวกโดยเฉพาะสายนานกชุม-บะยาว บะยาว-โคกสว่าง,นาแก-โคกสว่าง
- ไม่มีการระบาดของโรคพืชและสัตว์
- อยากให้ชุมชนมีเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพมากกว่านี้
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
3.4.3 ฝันทีเ่ ป็ นไปได้
- ต้องการให้ชุมชนมีรายได้อย่างเพียงพอ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ ึน
- ต้องการให้ชุมชนมีการออมและเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
- ต้องการให้ชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและปลูกไม้พ้นื เมืองเศรษฐกิจทุกหมู่บา้ น
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บทที่ 4
4. การสังเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ประวัติการประกอบอาชี พของชุ มชน
การประกอบอาชีพของตาบลบะยาว ร้อยละ 90 ของประชากรจะประกอบอาชีพการเกษตรทั้งปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ มาแต่ด้ งั เดิม พืชที่เกษตรกรปลุกแต่แรก คือ ข้าว,ปอแก้ว ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นพันธ์พ้นื เมือง ต่อมาก็นาพันธ์ที่
ส่ งเสริ มเข้ามาปลูก และมีการนามันสาปะหลังเข้ามาปลูกแทนปอแก้ว เนื่องจากมันสาปะหลังมีราคาที่ไม่แน่นอนราคา
ขึ้นลงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรจึงหันมาปลูกอ้อยโรงงานแทนเพราะว่ามีโรงงานน้ าตาลรองรับและราคาก็
มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และมีการนาอ้อยโรงงานพันธุ์ใหม่เข้ามาปลูกเรื่ อยๆ นอกจากพืชที่กล่าวมาแล้วยังมีการ
ปลูกพืชผัก ไม้ผล แต่ก็เป็ นส่ วนน้อย
การเลี้ยงสัตว์แต่ก่อนจะเลี้ยงพันธุ์พ้นื เมือง และปรับปรุ งพันธุ์มาเรื่ อยๆ สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้ อ กระบือ ไก่
พื้นเมือง สุ กร สาหรับกระบือแต่ก่อนจะเลี้ยงไว้ใช้งาน แต่ขณะนี้มีเครื่ องจักรกลเข้ามาแทนที่ ทาให้ปริ มาณกระบือ
ลดน้อยลง
4.2 ลักษณะการผลิต,เทคนิค,ระบบ
4.2.1 การผลิตพืช
ในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากเนื่องจากประชาชนในตาบลบะยาวมีอาชีพหลากหลาย รายได้
จากการทานาหรื อการเกษตรบางครอบครัวไม่ได้ยดึ เป็ นรายได้หลักเนื่องจากมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านเช่น พื้นที่ที่ครองทา
การเกษตรของแต่ละครอบครับลดลงผลผลิตคงเดิมต้นทุนกรผลิตสู งเนื่ องจาก
- ค่าจ้างไถ เนื่ องจากไม่เลี้ยงกระบือ
- ค่าปั กดา ค่าเก็บเกี่ยว ฯลฯ เนื่องจากไม่มีแรงงาน
- ค่าปุ๋ ย เนื่องจากดินขาดการบารุ ง ฯลฯ
จากกรณี ดงั กล่าวของเกษตรกรหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรมส่ งเสริ มการเกษตร
ได้ให้การช่วยเหลือผ่านศูนย์บริ การและถ่ายถอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาวหลายด้าน เช่น การอบรม
โรงเรี ยนเกษตรกรข้าว,อ้อยและมันสัมปะหลัง
4.2.2 การผลิตสั ตว์
ในปั จจุบนั ความจาเป็ นในการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้งานนั้นมีนอ้ ยมาก เนื่องจากเกษตรกรได้หนั ไปใช้แรงงาน
เครื่ องจักรกลมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญได้แก่ การเลี้ยงขุนเพื่อจาหน่ายซึ่ งใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง
ไม่มากนักเนื่องมาจากภาระในการใช้เงินของเกษตรกรมีมาก ส่ วนการเลี้ยงสุ กรในปั จจุบนั ลดน้อยลงไปมากสื บ
เนื่องมาจากต้นทุนในการผลิตสู ง
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4.2.3 ประมง
ปั จจุบนั เกษตรกรได้มีการขุดสระเป็ นจานวนมากไว้ในนาของตนเองควรมีการส่ งเสริ มการเลี้ยงปลาในบ่อเพื่อ
ใช้เป็ นอาหารและขายเป็ นรายได้เสริ มซึ่ งตาบลบะยาวมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น ห้วยวังเฮียและลาห้วยต่าง ๆ เป็ น
แหล่งที่มีปลาอุดมสมบูรณ์
ปัจจุบนั เกษตรกรได้มีการพัฒนาการทาการเกษตรที่เป็ นระบบมากขึ้น มีการทากิจกรรมการเกษตรที่
หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เช่น การปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ประมง ฯลฯ ซึ่ งเราเรี ยกว่าไร่ นา
ส่ วนผสม ซึ่ งมีระบบการเลี้ยงที่ครบวงจรมากขึ้น หากเกษตรกรมีความขยัน สนใจและตั้งใจในการผลิตจะทาให้พ้นื ที่
ต.บะยาวเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สามารถจาหน่ายให้ชุมชนเมืองได้ ก็จะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น
อนึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในอาชีพเกษตรกรได้มีการแต่งตั้งเกษตรกรอาสาด้านต่างๆ
-

เกษตรกรอาสาด้านประมง

-

เกษตรกรอาสาด้านปศุสัตว์

-

หมอดินอาสา
4.3 ปัจจัย,เงื่อนไขในการผลิต,ผลตอบแทนทีไ่ ด้
4.3.1 สภาพดินฟ้ าอากาศซึ่งเป็ นปัญหาที่สาคัญ
- น้ าท่วม มีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่ม จะมีปัญหาน้ าท่วมทุกปี
ฝนแล้งมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวถึงแม้ผลผลิตไม่เสี ยหาย 100% แต่ปริ มาณก็ลดลง
4.3.2 ปั จจัยการผลิตมีราคาแพงเนื่องจากขีดความสามารถในการผลิตเองยังต่า
4.3.3 ค่าจ้างแรงงานสู งผลตอบแทนต่าไม่คุม้ กับการลงทุนราคาผลผลิตต่า
4.4 กลยุทธ์ ทางเลือก (2556-2558)
4.4.1 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
1.โครงการอบรมการจัดทาบัญชีฟาร์ม
2.โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
3.โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
4.โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงไก่พ้นื เมือง
5.โครงการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
6.โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
7.โครงการเพาะเห็ดในโรงเรื อน
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8.โครงการฝึ กอบรมการกรี ดยางพารา
9.โครงการเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมูหลุม)
4.4.2 แผนการลงทุน
1.โครงการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
2. กองทุนผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
3. กองทุนการเลี้ยงไก่พ้นื เมือง
4. โครงการเลี้ยงหมูชีวภาพ
4.4.3 แผนปรับปรุ งฟื้ นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
1.โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน
2.โครงการส่ งเสริ มการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
3.โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
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-

บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุ มชนตาบลบะยาว
5.1 แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
5.1.1 โครงการอบรมการจัดทาบัญชีฟาร์ม
กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การจัดทาบัญชีฟาร์ ม
5.1.2 โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิ ตการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
5.1.3 โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การจัดไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
5.1.4 โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิตไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
กิจกรรมจุดสาธิตการผลิตไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
5.1.5 โครงการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
กิจกรรมส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
5.1.6 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
- กิจกรรมสนับสนุนปั จจัยการผลิต
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
- กิจกรรมจุดสาธิ ตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
5.1.7 โครงการเพาะเห็ดในโรงเรื อน
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการเพาะเห็ด
กิจกรรมจุดสาธิ ตการเพาะเห็ดในโรงเรื อน
5.1.8 โครงการฝึ กอบรมการกรี ดยางพารา
กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การกรี ดยางพารา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
5.1.9 โครงการเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมูหลุม)
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมูหลุม)
5.2 แผนการลงทุน(แผนธุ รกิจชุมชน)
5.2.1 กองทุนการผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
กิจกรรมผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
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-

-

5.2.2 กองทุนผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
กิจกรรมการบริ หารกองทุน
5.2.3 กองทุนการเลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
กิจกรรมการบริ หารกองทุนและการเชื่อมโยงผลผลิต
5.2.4 กองทุนการเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมูหลุม)
กิจกรรมการบริ หารกองทุนการเลี้ยงหมูชีวภาพ
5.3 แผนปรับปรุ งฟื้ นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
5.3.1 โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน
- กิจกรรมสนับสนุนการทาปุ๋ ยพืชสด
- กิจกรรมส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพ
5.3.2 โครงการส่ งเสริ มสู ตรต่างๆ ของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
กิจกรรมส่ งเสริ มการใช้สารสกัดชีวภาพ
5.3.3 โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
กิจกรรมการจัดการระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชบารุ งดิน
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการอบรมบัญชีฟาร์ม
-กิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้การ
จัดทาบัญชีฟาร์ม

2. โครงการผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
-กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิต
ผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิ ตการ
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืช

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดั

- เพื่อส่ งเสริ มความรู ้
เกษตรกรให้รู้จกั การทา
บัญชีฟาร์ม
-เพื่อให้รู้รายรับรายจ่าย
ประจาวัน
-เพื่อชี้ทางลงทุนประกอบ
อาชีพได้อย่างถูกต้อง

-คัดเลือกรายชื่อเกษตรกร - คณะทางานศูนย์ฯ
ร่ วมโครงการ
- ครู บญั ชีอาสา
- คัดเลือกรายชื่อเกษตรกร
อาสา เพื่อเป็ นตัวแทนจัดทา
บัญชีฟาร์ม
-จัดอบรมเกษตรกรใน
ตาบลบะยาว

75,000 บาท
-กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
-กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
-อบต,อบจ

-เกษตรกรยอมรับและ
นาไปปฏิบตั ิเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

-ส่ งเสริ มการผลิตผักมี
คุณภาพปลอดภัยจาก
สารเคมีอย่างต่อเนื่อง
-เพื่อถ่ายทอดความรู ้เรื่ อง
การผลิตผักที่ถูกวิธี

-จัดตั้งกลุม้ ผูผ้ ลิต
-จัดอบรม
-ตรวจสอบคุณภาพ
-ส่ งเสริ มการผลิตและใช้ปุ๋ย
ชีวภาพหรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์
-จัดทาแปลงสาธิ ต

90,000 บาท
-กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-เกษตรกรสมาชิกลด
การใช้สารเคมีลงร้อย
ละ 100

-คณะกรรมการ
บริ หารศูนย์ฯ
-คณะกรรมการผูผ้ ลิต
ผัก
-อบต
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การจัด
ไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมศึกษาดูงานไร่ นาสวน
ผสม
4.โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงไก่
พันธุ์พ้ืนเมือง
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
ผลิตไก่พนั ธุ์พ้ืนเมือง
- กิจกรรมจุดสาธิ ตการผลิตไก่
พันธุ์พ้ืนเมือง

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

-เพื่อใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
ได้เต็มที่
-เพื่อลดความเสี ยงในด้าน
การตลาด
-เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-รวบรวมกลุ่มผูผ้ ลิต
-จัดทาอบรมละทาแปลง
สาธิ ต
-ทัศนศึกษาดูงาน

-คณะกรรมการ
บริ หารศูนย์ฯ
-คณะกรรมการผูผ้ ลิต
-อบต

75,000 บาท
-กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
-อบต

-เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการสามารถนาไป
ปฏิบตั ิร้อยละ 100

-เพื่อพัฒนาพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง
-มีอาหารโปรตีนบริ โภคใน
ครัวเรื อน
-ให้มีการรวมกลุ่มสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาอาชีพให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น

-จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่
พื้นเมือง
-ฝึ กอบรมเกษตรกร
เป้ าหมาย
-จัดทาจุดสาธิ ตการเลี้ยง
ไก่พ้ืนเมืองไว้เป็ นจุด
เรี ยนรู ้ในชุนชน

-คณะกรรมการ
บริ หารศูนย์ฯ
-กลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่พนั ธุ์
พื้นเมือง
-อบต

66,600 บาท
-กรมปศุสตั ว์
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ผลิตไก่พ้ืนเมือง
เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาดใน
พื้นที่
-เกษตรกรใช้แรงงาน
และเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูง

ตัวชี้วดั
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม
5.โครงการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพ
อัดเม็ด
- กิจกรรมส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ย
ชีวภาพอัดเม็ด

6.โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซี เมนต์
- กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
- กิจกรรมจุดสาธิ ตการเลี้ยงปลา
ดุกในบ่อซี เมนต์

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

-เพื่อลดต้นทุนการผลิต
-รณรงค์การใช้ปุ๋ยหมัก
-ฟื้ นฟูสภาพดินและปรับปรุ ง ชีวภาพทดแทนการใช้
สภาพดินให้ดีข้ ึน
ปุ๋ ยเคมี

-เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเลี้ยง
ปลาดุกไว้เป็ นอาชีพเสริ ม
-ให้มีการรวมกลุ่มสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาอาชีพให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น

-จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อซี เมนต์
-อบรมเกษตรกรเป้ าหมาย
-จัดทาจุดสาธิ ตการเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อซี เมนต์ไว้เป็ น
จุดเรี ยนรู ้

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

-คณะกรรมการ
บริ หารศูนย์ฯ
-หมอดินอาสา
-อบต

150,000 บาท
-อบต
-กรมพัฒนาที่ดิน

-คณะกรรมการ
210,000 บาท
บริ หารศูนย์ฯ
-อบต
-กลุ่มผูเ้ ลี้ยงปลาดุกใน
บ่อดิน
-อบต
-ประมงอาเภอ

ตัวชี้วดั

-ดินมีความอุดมสมบูรณ์
-ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
-ลดต้นทุนในการการ
ผลิต
-ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

-เกษตรกรเลี้ยงปลาไว้
เป็ นอาชีพเสริ ม
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-เกษตรกรใช้แรงงาน
และเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม
7.โครงการเพาะเห็ดในโรงเรื อน
- กิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้
เรื่ องการเพาะเห็ด
- กิจกรรมจุดสาธิ ตการเพาะเห็ด
ในโรงเรื อน

8.โครงการฝึ กอบรมการกรี ด
ยางพารา
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
กรี ดยางพารา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน

เหตุผลประกอบ
-ให้มีอาหารไว้บริ โภค
-เกษตรกรเพาะเห็ดไว้เป็ น
อาชีพเสริ ม
-มีการรวมกลุ่มสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาอาชีพให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น

วิธีดาเนินการ
-จัดตั้งกลุม้ เพาะเห็ดใน
โรงเรื อน
-อบรมเกษตรกรเป้ าหมาย
-จัดทาจุดสาธิ ตการเพาะเห็ด
ไว้เป็ นจุดเรี ยนรู ้

-เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูก
-อบรมเกษตรกรเป้ าหมาย
ยางพาราได้รับความรู ้เกี่ยวกับ
การกรี ดยางพารา
-เพื่อลดต้นทุนการผลิต(จ้าง
กรี ดยางพารา)

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-อบต
-กลุ่มเพาะเห็ด

90,000 บาท
-อบต

-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-เกษตรกรเพาะเห็ดไว้
เป็ นอาชีพเสริ ม
-เกษตรกรใช้แรงงาน
และเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-อบต

90,000 บาท
-อบต

-ให้เกษตรกรรับจ้างกรี ด
ยางพาราเป็ นอาชีพเสริ ม
ให้เกิดรายได้
-ทาให้ลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกรผู ้
ปลูกยางพารา(จ้างกรี ด
ยางพารา)

ตัวชี้วดั
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม
9.โครงการเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมู
หลุม)
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
เลี้ยงหมูชีวภาพ(หมูหลุม)
- กิจกรรมจุดสาธิ ตการเลี้ยงหมู
ชีวภาพ(หมูหลุม)

แผนการลงทุน 1.กองทุนการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
อัดเม็ด
- กิจกรรมผลิตปุ๋ ยชีวภาพ

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดั

-เพื่อพัฒนาพันธุ์สุกร
-เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาอาชีพให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น

-จัดตั้งกลุ่มผูเ้ ลี้ยงหมู
ชีวภาพ
-อบรมเกษตรกรเปาหมาย
-จัดทาจุดสาธิ ตการเลี้ยงหมู
ชีวภาพไว้เป็ นจุดเรี ยนรู ้

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-อบต
-ปศุสตั ว์อาเภอ

150,000 บาท
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-ทาให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-ให้เกษตรกรเลี้ยงสุ กร
เป็ นรายได้เสริ ม
-ให้เกษตรกรได้รับ
ความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยง
สุ กร

-เป็ นแหล่งเงินทุนในการ
พัฒนาปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด

-สมาชิกกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ใน
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-อบต

300,000 บาท
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-ทาให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-มีเงินทุนหมุนเวียนใน
กลุ่ม
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
แผน

โครงการ/กิจกรรม

แผนการลงทุน 2.กองทุนผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
- กิจกรรมการบริ หารกองทุน

เหตุผลประกอบ

-เป็ นแหล่งเงินทุนในการ
พัฒนาการผลิตผักปลอดภัย
จากสารพิษ

3.กองทุนการเลี้ยงไก่พนั ธุ์
พื้นเมือง
- กิจกรรมการบริ หารกองทุนและ -เป็ นแหล่งเงินทุนในการ
การเชื่อมโยงผลผลิตตลาด
พัฒนาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
4. กองทุนการเลี้ยงหมูชีวภาพ
(หมูหลุม)
- กิจกรรมการบริ หารกองทุนการ -เป็ นแหล่งเงินทุนในการ
เลี้ยงหมูชีวภาพ
พัฒนาการเลี้ยงหมูชีวภาพ
(หมูหลุม)

วิธีดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

-สมาชิกกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ใน
การผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ใช้เป็ นทุนในการจัดการ
ปรับปรุ งคุณภาพการผลิต

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-คณะกรรมการกลุ่มผู ้
ปลูกผัก
-อบต

150,000 บาท
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-ทาให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

-ใช้เป็ นทุนให้แก่สมาชิกยืม
ไปใช้ในกิจกรรมเลี้ยงไก่
-จัดตั้งตลาดนัดขายปัจจัย
การผลิตแก่สมาชิก

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-อบต
-ปศุสตั ว์อาเภอ

180,000 บาท
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีเงินหมุนเวียนในกลุ่ม

-ใช้เป็ นทุนให้แก่สมาชิกยืม -คณะทางาน
ไปใช้ในกิจกรรม
ศูนย์บริ การฯ
-อบต
-ปศุสตั ว์อาเภอ

150,000 บาท
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีเงินหมุนเวียนในกลุ่ม

ตัวชี้วดั
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
แผน

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

แผนฟื้ นฟู
1 โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน
ทรัพยากรและ - กิจกรรมสนับสนุนการทาปุ๋ ยพืชสด -เพื่อลดต้นทุนการผลิต
สิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมัก
-เพื่อฟื้ นฟูสภาพดินและ
ชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพ
ปรับปรุ งบารุ งดินให้ดี
ขึ้น
-ลดสารพิษตกค้างอัน
เกิดจากการใช้สารเคมี

2 โครงการส่ งเสริ มสูตรต่างๆ ของ
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมส่ งเสริ มการใช้สารสกัด
ชีวภาพ

-ส่ งเสริ มการผลิตสาร
สกัดชีวภาพเพื่อใช้ใน
ครัวเรื อน

วิธีดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดั

-จัดทาแปลงสาธิ ตและ
ส่ งเสริ ม
-รณรงค์การไถกลบตอซัง
-รณรงค์การใช้ปุ๋ยพืชสด
-รณรงค์การใช้ปุ๋ยหมัก
-รณรงค์การใช้ปุ๋ยคอก
-รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดการ
ใช้สารเคมี

-คณะกรรมการ
ศูนย์บริ การฯ
-อบต
-เกษตรอาสา(หมอ
ดิน)

300,000 บาท
-กรมพัฒนาที่ดิน
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-ดินมีความอุดม
สมบูรณ์
-ลดต้นทุนการผลิต
ใช้ปุ๋ยเคมีนอ้ ยลง
-ลดการใช้สารเคมี

-จัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิต
-จัดทาแปลงสาธิ ตและแปลง
ส่ งเสริ ม
-ระดมหุน้

-คณะกรรมการ
ศูนย์บริ การฯ
-คณะกรรมการ
บริ หารกลุ่มผูผ้ ลิต
-อบต

90,000 บาท
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-ทาให้สมาชิกกลุ่มมี
รายได้เพิ่มขึ้น
-ลดการใช้สารเคมี
มากขึ้น
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
แผน

โครงการ/กิจกรรม

แผนฟื้ นฟู
ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม

เหตุผลประกอบ
-เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมี ซึ่ งก่อให้เกิด
อันตรายต่อผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริ โภค
-เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมและ
ความสมดุลย์ของ
ธรรมชาติ

3 โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมการจัดการระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนและการปลูกพืชบารุ ง
ดิน

วิธีดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดั

150,000 บาท
-อบต
-เกษตรและสหกรณ์
จ. อุดรธานี

-สมาชิกกลุ่มมีราย
เพิ่มมากขึ้น
-เกษตรกรสามารถ
ปลูกพืชได้ตลอดปี

-รวบรวมผลผลิตของกลุ่ม
-เชื่อมโยงเป็ นเครื อค่าย
-ประสานงานการตลาด

-เพื่อจัดระบบการปลูก -จัดอบรมระบบการปลูกพืช
พืชให้ถกู วิธีเพื่อให้มี
และศึกษางาน
ความหลากหลายในการ
จัดระบบ
-เพื่อลดความเสี่ ยง
-เพื่อบารุ งดิน

-คณะกรรมการ
ศูนย์บริ การฯ
-คณะกรรมการ
บริ หารกลุ่มผูผ้ ลิต
-อบต
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บทที่ 6
โครงการและกิจกรรม
1.โครงกรอบรมการจัดทาบัญชีฟาร์ ม
1.1โครงกรอบรมการจัดทาบัญชีฟาร์ ม 2556-2558
- กิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้การจัดทาบัญชีฟาร์ม
1.2 ภายใต้ แผน
-

แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว

1.4 หลักการและเหตุผล
เกษตรกรในตาบลบะยาวส่ วนใหญ่ไม่ทราบถึงประโยชน์ของการจัดทาบัญชีฟาร์ มไม่ให้ความสาคัญเรื่ อง
บัญชีวา่ จากการขายผลผลิตของการเกษตรด้านพืช สัตว์ ประมง แต่ละปี ลงทุนไปเท่าไร รับเท่าไร นอกภาคเกษตร
เช่น เงินค่าจ้างประจาหรื อเงินที่ลูก ๆ หาส่ งมาให้รับมาแล้วใช้จ่ายอะไรบ้าง ซึ่ งในการอบรมแต่ละโครงการเราจะ
เน้นในส่ วนการจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายให้เกษตรกรในโครงการนั้น ๆ เห็นถึงคุณประโยชน์ในการทาบัญชีฟาร์ม
จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของโครงการนี้เพื่อถ่ายทอดความรู ้ในการจัดทาบัญชีฟาร์ มแก่เกษตรกร
1.5 วัตถุประสงค์
-

เพื่อให้เกษตรกรรู ้จกั การจัดทาบัญชีฟาร์ มเบื้องต้น

-

เพื่อให้รู้ระบบการเคลื่อนไหวของรายรับ-จ่ายในครอบครัว

-

เพื่อชี้ทางลงทุนประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

1.6 เป้าหมาย ปี 2556-2558
-

ปี 2556 จานวน 5 กลุ่ม 125 ราย

-

ปี 2557 จานวน 5 กลุ่ม 125 ราย

-

ปี 2558 จานวน 5 กลุ่ม 125 ราย
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1.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
1.8 ระยะเวลาดาเนินการ
จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
1.9 แผนการดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.
1.10 วิธีการดาเนินงาน
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมบัญชี ฟาร์ มแก่
เกษตรกรที่ร่วมโครงการในตาบลบะยาว
- เสนอโครงการหาเงินสนับสนุนงบประมาณจากส่ วนราชการ เช่น อบต,อบจ,สานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์,จากงบบูรณาการจังหวัด
คัดเลือกเกษตรกรเป้ าหมายจาก 12 หมู่บา้ น 375 ราย
อบรมเกษตรกร
ติดตามผลเกษตรกร อบรมบัญชีฟาร์มโดยคณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
1.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อหน่วย
งบประมาณปี (บาท)
(บาท)
2556
2557
2558 รวม
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้ 15 กลุ่ม / 375 ราย
5,000
25,000 25,000 25,000 75,000
การจัดทาบัญชีฟาร์ม
รวม
5,000
25,000 25,000 25000 75,000
1.12 ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
- เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้หลักการจัดทาบัญชี ฟาร์ มเบื้องต้น
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้รู้ที่มาของราบรับ-รายจ่ายประจาวัน
เกษตรกรสามารถคานวณต้นทุนในการดาเนิ นกิจกรรมทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ในแต่ละวัน
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2 โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
2.1 โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ปี 2556-2558
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิ ตการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
กิจกรรมบริ หารกองทุน
กิจกรรมส่ งเสริ มการใช้สารสกัดชีวภาพ
2.2 ภายใต้ แผน
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผนการลงทุน
แผนพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
-

ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว

2.4 หลักการและเหตุผล
พืชผักเป็ นอาหารที่ให้คุณค่าทางด้านโภชนาการที่จาเป็ นต่อร่ างกายของมนุษย์มีส่วนประประกอบ
ที่เป็ นเซลลูโลสมีผลต่อระบบขับถ่ายของร่ างกายประกอบด้วยวิตามินต่างๆ ซึ่ งร่ างกายจะขาดไม่ได้เกษตรกรได้
ปลูกพืชผักเพื่อจาหน่ายเป็ นอาชีพเสริ มซึ่ งทารายได้แก่เกษตรกร
สภาพการณ์ในปัจจุบนั เกษตรกรประสบปัญหาในในการปลูกพืชผักเป็ นอย่างมากเช่นการใช้สารเคมี การ
ขาดเงินทุน ดินเสื่ อมสภาพปั ญหาเหล่านี้สร้างความท้อแท้แก่เกษตรกรจนเลิกประกอบอาชีพนี้ไปหลายรายและ
สถานการณ์การใช้สารเคมีในปั จจุบนั นี้รุนแรงมากหลากทุกฝ่ ายไม่ตระหนักช่วยกันรณรงค์หาทางป้ องกันเพื่อให้
ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคตลอดจนสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย
ดังนั้นโครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารผิดจึงเป็ นโครงการฯหนึ่งซึ่ งตระหนักหาหนทางป้ องกัน
ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้อาชี พปลูกผักเป็ นอาชีพที่ยงั่ ยืนและมัน่ คงสื บไป จึงควรให้มีการฝึ กอบรม และจัดทาแปลง
สาธิตการใช้สารชีวภาพตลอดจนสนับสนุนกองทุน

2.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
-

เพื่อให้ผผู้ ลิตและผูบ้ ริ โภคปลอดภัยจากการบริ โภคผลผลิต
- เพื่อให้เกษตรได้รับความรู้เรื่ องอันตรายจากการใช้สารเคมี
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- เพื่อมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีซ่ ึ งก่อให้เกิดอันตรายต่อผูผ้ ลิต,ผูบ้ ริ โภค
- เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมและความสมดุลของธรรมชาติ
2.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
2.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
2.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
2.9 แผนการดาเนินงาน
- คัดเลือกพื้นที่
- จัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิต
- อบรมเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
- ดาเนินการตามโครงการ
- ประเมินผล
- รายงานผล

2.10 วิธีการดาเนินงาน
ประชุมชี้แจง
เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากส่ วนราชการ เช่น อบต,อบจ,จากงบบูรณาการจังหวัด
คัดเลือกพื้นที่เกษตรกร
จัดอบรมเกษตรกร
ดาเนินงานตามโครงการ
จัดทาแปลงสาธิตเป็ นหลัก
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-

ติดตามผลการดาเนินงาน
- ประเมินผล / รายงานผล
2.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้การ 3 กลุ่ม / 90 ราย
22,000
22,000 22,000 22,000
ผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
- จัดทาแปลงสาธิตการ
3 กลุ่ม / 90 ราย
8,000
8,000
8,000
8,000
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
รวม
30,000
30,000 30,000 30,000
แผนการลงทุน
- การบริ หารกองทุน
50,000
50,000 50,000 50,000
รวม
50,000
50,000 50,000 50,000
แผนฟื้ นฟูทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมส่ งเสริ มการผลิต 3 กลุ่ม / 90 ราย
30,000
30,000 30,000 30,000
และการใช้น้ าสกัดชีวภาพ
รวม
30,000
30,000 30,000 30,000
รวมทั้งสิ้ น
110,000 110,000 110,000

2.12 ผลตอบแทนของโครงการ / กิจกรรม
เกษตรกรผูเ้ ป็ นสมาชิกลดการใช้สารเคมี 100 %
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
สมาชิกผูผ้ ลิตมีความปลอดภัย 100 %

รวม

66,000

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

90,000
90,000
330,000
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ปฏิทนิ การดาเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ปี 2556-2558
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกบุคคลเป้ าหมาย /
พื้นที่
5.มอบวัสดุอุปกรณ์แก่
เกษตรกร
6.จัดอบรมตามกระบวนการ
โรงเรี ยนเกษตรกร4ครั้ง/
ฤดูกาล
7.เตรี ยมดิน / เตรี ยมปุ๋ ย
อินทรี ย/์ สารสกัดชีวภาพ
8.เพาะเมล็ด
9.การใช้สารชีวภาพ
10.การสารวจตรวจนับศัตรู พืช
11.รายงานความก้าวหน้า
12.เก็บเกี่ยวผลผลิต
13.สรุ ปผลการดาเนินงาน
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3 โครงการจัดไร่ นาสวนผสม
3.1 โครงการจัดไร่ นาสวนผสม ปี 2556-2558
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การจัดไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมการจัดระบบการปลูกหมุนเวียนและการพืชบารุ งดิน
3.2 ภายใต้ แผน
- แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผนฟื้ นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
3.4 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับตลาดและเศรษฐกิจเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมมา
ประกอบการตัดสิ นใจปรับปรุ งระบบการผลิตโดยการเรี ยนรู ้เพิ่มทักษะการบริ การการจัดการฟาร์ มให้มีกิจกรรม
หลายชนิดในการจัดไร่ นาสวนผสมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีมีความก้าวหน้ามัน่ คงยัง่ ยืนในการประกอบ
อาชีพการเกษตร
3.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร
-

เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีความรู ้ในการบริ หารจัดการฟาร์ ม

เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีตน้ แบบรู ปแบบและระบบการทาฟาร์ ม
3.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
- ปี 2557 จานวน 2 กลุ่ม / 40 ราย
- ปี 2558 จานวน 2 กลุ่ม / 40 ราย
3.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
3.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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3.9 แผนการดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.
1.ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารศูนย์
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกบุคคลเป้ าหมาย /
พื้นที่
5.มอบวัสดุอุปกรณ์แก่
เกษตรกร
6.จัดอบรมถ่ายทอดความรู ้
ทัศนศึกษาดูงาน
7.เตรี ยมดิน / เตรี ยมแปลง
8.ปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์ / ประมง
9.รายงานความก้าวหน้า
10.สรุ ปผลการดาเนินงาน

3.10 วิธีการดาเนินงาน
- ประชุมชี้แจงคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้ าหมาย
- จัดอบรมเกษตรกร
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ศึกษาดูงาน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
- ประเมินผล / รายงานผล
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3.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้การ 5 กลุ่ม / 100 ราย
8,000
8,000 16,000 16,000
จัดไร่ นาสวนผสม
- ศึกษาดูงาน
5 กลุ่ม / 100 ราย
7,000
7,000 14,000 14,000
รวม
15,000
15,000 3,000 3,000
แผนฟื้ นฟูทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม
- การจัดระบบการปลูกพืช 6 กลุ่ม / 120 ราย
25,000
50,000 50,000 50,000
หมุนเวียนและการปลูกพืช
บารุ งดิน
รวม
25,000
50,000 50,000 50,000
รวมทั้งสิ้ น
65,000 80,000 80,000

รวม

40,000
35,000
75,000

150,000

150,000
225,000

3.12 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
- เกษตรกรผูโ้ ครงการนาไปปฏิบตั ิ
เกษตรกรสมาชิกกลุ่มลดความเสี่ ยงในกิจกรรมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุ งผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
เกษตรกรสามรถลดรายจ่ายในครัวเรื อนเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง
มีอาหารเพียงพอและมัน่ คงในการประกอบอาชีพเกษตร
เกษตรกรมีการบริ หารจัดการด้วยตัวเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการจัดการฟาร์ม
มีความสามารถจัดการทรัพยากรจัดระบบการผลิตที่เหมาะสมสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีได้
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4 โครงการส่ งเสริมการเลีย้ งไก่พนื้ เมือง
4.1 โครงการส่ งเสริมการเลีย้ งไก่พนื้ เมือง ปี 2556-2558
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิตไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
- กิจกรรมจุดสาธิ ตการผลิตไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
กิจกรรมการบริ หารกองทุนและการเชื่อมโยงผลผลิตตลาด
4.2 ภายใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผนการลงทุน
4.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
4.4 หลักการและเหตุผล
เกษตรกรตาบลบะยาวเลี้ยงไก่พ้นื เมืองไว้บริ โภคส่ วนที่เหลือก็จาหน่ายเป็ นอาชีพเสริ มซึ่ งใน
ขณะนี้ความต้องการไก่พ้นื เมืองมาก ทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดในอาเภอเพื่อสนองต่อความต้องการจึงส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมืองโดยให้ความสาคัญในการดูแลรักษามีการรวมกลุ่มสร้างแหล่งรวมผลผลิตเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็ นการเสริ มรายได้เพิ่มขึ้น
4.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกษตรกรเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงไก่พ้นื เมือง
สามารถผลิตไก่ได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ชุมชน
4.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
4.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
4.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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4.9 แผนการดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่
เป้ าหมาย
5.จัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิต
6.อบรมเกษตรกร
7.ดาเนินงานตามโครงการ
8.ประเมินผลโครงการ
9.รายงานผล

4.10วิธีการดาเนินงาน
- ประชุมชี้แจงคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้ าหมาย
- ฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู ้การเลี้ยงไก่พ้นื เมือง
- จัดตั้งกองทุนโครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงไก่พ้นื เมืองให้สมาชิกกูย้ มื
- จัดตั้งจุดสาธิ ตการเลี้ยงไก่พ้นื เมืองเพื่อให้เป็ นจุดเรี ยนรู ้
- ติดตามผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
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4.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้การ 3 กลุ่ม / 60 ราย
7,200
7,200
7,200
7,200
เลี้ยงไก่พ้นื เมือง
- จัดทาจุดสาธิ ตการเลี้ยงไก่ 3 กลุ่ม / 60 ราย
15,000
15,000 15,000 15,000
พื้นเมือง
รวม
22,200
22,200 22,200 22,200
แผนการลงทุน
- การบริ หารกองทุนและ 3 กลุ่ม / 60 ราย
60,000
60,000 60,000 60,000
การเชื่อมโยงผูผ้ ลิตกับ
ตลาดไก่พ้นื เมือง
รวม
รวมทั้งสิ้ น

-

60,000
-

รวม

21,600
45,000
66,600
180,000

60,000 60,000 60,000 180,000
62,200 82,200 82,200 246,600

4.12 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
- เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีการรวมกลุ่มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเลี้ยงไก่พ้นื เมืองและสามารถถ่ายทอดให้
เกษตรกรรายอื่นต่อไป
- มีการผลิตไก่พ้นื เมืองอย่างต่อเนื่อง มีตลาดรับรองผลผลิต
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5.โครงการจัดทาปุ๋ ยชี วภาพอัดเม็ด
5.1โครงการจัดทาปุ๋ ยชี วภาพอัดเม็ด ปี 2556-2558
- กิจกรรมส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
5.2 ภายใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผนการลงทุน
5.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
5.4 หลักการและเหตุผล
พื้นที่ตาบลบะยาวส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจากการสารวจพบว่ามีการใช้จ่ายเป็ นค่า
ปุ๋ ยเคมีและสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชเป็ นจานวนมาก ซึ่งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งทาให้มีสารผิดตกค้างในผลผลิตทา
ให้เป็ นอันตรายกับผูบ้ ริ โภคนอกจากนี้ยงั ทาให้ระบบนิเวศน์และศัตรู ธรรมชาติถูกทาลายถ้ามีการผลิตปุ๋ ยชีวภาพมา
ใช้จะทาให้ลดต้นทุนการผลิตยังเป็ นการนาเอาวัสดุที่เหลือในพื้นที่ให้เป็ นประโยชน์และมีประสิ ทธิภาพ
5.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและมีการนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิ ทธิภาพ
เพื่อฟื้ นฟูสภาพดินและปรับปรุ งสภาพดินให้ดีข้ ึน
5.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
5.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
5.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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5.9 แผนการดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่
เป้ าหมาย
5.ดาเนินงานตามโครงการ
6.ประเมินผลโครงการ
7.รายงานผล

5.10 วิธีการดาเนินงาน
- ประชุมชี้แจง
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้ าหมาย
- ถ่ายทอดความรู ้การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ติดตามประเมินผล/รายผล
5.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- ส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ย
3 กลุ่ม / 90 ราย
50,000
50,000 50,000 50,000
ชีวภาพอัดเม็ด
รวม
50,000
50,000 50,000 50,000
แผนการลงทุน
- การผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด 3 กลุ่ม / 90 ราย
100,000
100,000 100,000 100,000
รวม
100,000
100,000 100,000 100,000
รวมทั้งสิ้ น
150,000 150,000 150,000

รวม

150,000
150,000
300,000
300,000
450,000
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5.12 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ลดต้นทุนในการผลิต
- เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนกูย้ มื การผลิตในกลุ่ม
- เกษตรกรสามารถนาเศษผลผลิตที่เหลือใช้มาผลิตเป็ นปุ๋ ยให้เกิดประโยชน์
6.โครงการเลีย้ งปลาดุกในบ่ อซีเมนต์
6.1 โครงการเลีย้ งปลาดุกในบ่ อซีเมนต์
- กิจกรรมสนับสนุนปั จจัยการผลิต
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
- กิจกรรมจุดสาธิ ตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
6.2 ภายใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
6.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
6.4 หลักการและเหตุผล
เกษตรกรตาบลบะยาวมีการเลี้ยงปลาโดยทัว่ ไปเป็ นแบบธรรมชาติ เนื่ องจากเกษตรกรขาดความรู ้
ทางวิชาการที่ถูกต้อง เช่น การปล่อยปลามากกินขนาดของบ่ออาหารมีไม่เพียงพอทาให้ปลาเจริ ญเติบโตช้าเพื่อเป็ น
การพัฒนาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดและใช้บริ โภคในครัวเรื อนเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและใช้พ้นื ที่การเลี้ยงไม่มากส่ งเสริ มให้เลี้ยงในครัวเรื อนไว้บริ โภคและจาหน่ายเป็ นรายได้
6.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารไว้บริ โภคตลอดปี
เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู ้และวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
เพื่อให้เกษตรกรประกอบเป็ นอาชีพเสริ ม เพิ่มรายได้
6.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
6.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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6.9 แผนดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่
เป้ าหมาย
5.มอบวัสดุอุปกรณ์แก่
เกษตรกร
6.อบรมเกษตรกร
7.ดาเนินงานตามโครงการ
8.ติดตามประเมินผล
9.รายงานผล

6.10 วิธีการดาเนินงาน
- ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้ าหมาย
- อบรมถ่ายทอดความรู ้
- มอบวัสดุอุปกรณ์แก่เกษตรกร
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ติดตามประเมินผล/รายงานผล
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6.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
หน่วย (บาท)
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้การ 3 กลุ่ม / 90 ราย
8,000
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์
- จัดทาจุดสาธิ ตการเลี้ยง
3 กลุ่ม / 90 ราย
12,000
ปลาดุกในบ่อซี เมนต์
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 3 กลุ่ม / 90 ราย
50,000

งบประมาณปี (บาท)
2556
2557
2558

รวม

8,000

8,000

8,000

24,000

12,000

12,000

12,000

36,000

50,000

50,000

50,000 150,000

รวม
50,000
70,000 70,000 70,000 210,000
6.12 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
-เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรมีอาหารโปรตีนไว้บริ โภคในครัวเรื อน
เกษตรกรสามารถประกอบเป็ นอาชีพเสริ มได้
มีการรวมกลุ่มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี เมนต์และ
สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป
7. โครงการเพาะเห็ดในโรงเรือน
7.1 โครงการเพาะเห็ดในโรงเรือน ปี 2556-2558
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการเพาะเห็ด
กิจกรรมจุดสาธิ ตการเพาะเห็ดในโรงเรื อน
7.2 ภายใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
7.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
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7.4 หลักการและเหตุผล
เกษตรกรตาบลบะยาว มีการเก็บเห็ดที่เกิดตามธรรมชาติมาบริ โภคและจาหน่ายแต่ปัจจุบนั ป่ าที่
เก็บเห็ดที่เกิดตามธรรมชาติได้ลดน้อยลงเนื่ องจากเกษตรกรได้หกั ล้างถางป่ าทาเป็ นพื้นที่ปลูกพืชไร่
เกษตรกรยังขาดความรู ้การเพาะเห็ดตามเทคโนโลยีส่ มัยใหม่จึงมีกรถ่ายทอดความรู ้การเพาะเห็ดใน
โรงเรื อนเพื่อเป็ นเป็ นอาชีพเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรื อนและไว้บริ โภคจึงเป็ นโครงการหนึ่งที่ควรจะ
ได้รับการส่ งเสริ มให้เกษตรกรได้เพาะเห็ดในโรงเรื อนอย่างจริ งจังเพื่อประกอบเป็ นอาชี พเสริ มเพิ่มรายได้
7.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการเพาะเห็ด
- ให้เกษตรกรรวมกลุ่มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ในกานประกอบอาชีพการเพาะเห็ด
- เพื่อประกอบเป็ นอาชีพเสริ มในครัวเรื อนทาให้เกิดรายได้เพิม่ ขึ้น
7.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
7.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
7.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
7.9 แผนการดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่
เป้ าหมาย
4.จัดอบรมเกษตรกร
5.ดาเนินงานตามโครงการ
6.จัดทาจุดสาธิตเป็ นหลัก
เรี ยนรู้
7.ติดตามผลการดาเนินงาน
8.ประเมินผล/รายงานผล
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7.10 วิธีการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้ าหมาย
- อบรมเกษตรกร/จัดทาจุดสาธิตการเรี ยนรู้
- ติดตามผลดาเนินงาน
- ประเมินผล/รายงานผล
7.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556 2557 2558
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- การถ่ายทอดความรู ้การ
3 กลุ่ม / 90 ราย
8,000
8,000 8,000 8,000
เพาะเห็ดในโรงเรื อน
- การจัดทาจุดสาธิตการ
3 กลุ่ม / 90 ราย
22,000
22,000 22,000 22,000
เพาะเห็ดในโรงเรื อน
รวม
30,000
30,000 30,000 30,000

รวม

24,000
66,000
90,000

7.12 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อให้เกษตรกรประกอบเป็ นอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้
- เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ในการประกอบอาชีพ
- เป็ นการสร้างงานอาชีพให้แก่ชุมชน ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็ นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน
8. โครงการฝึ กอบรมการกรีดยางพารา
8.1 โครงการฝึ กอบรมการกรีดยางพารา ปี 2556-2558
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การกรี ดยางพารา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
8.2 ภายใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
8.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
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8.4 หลักการและเหตุผล
ตาบลบะยาวเป็ นพื้นที่ดอนส่ วนใหญ่สามารถปลูกยางพาราได้ดี เนื่ องจากมีผปู ้ ลูกยางพาราและ
กรี ดยางได้ผลมาแล้วยางพาราเป็ นพืชใหม่ที่มีตลาดแน่นอนและราคาดีเกษตรกร จึงหันมาเริ่ มปลูกกันมากขึ้นแต่ยงั
ขาดความรู้ทางวิชาการการกรี ดยางพารา จึงมีการจัดอบรมการกรี ดยางพาราเพื่อนาไปใช้ในสวนยางพาราของ
เกษตรกรเองเพื่อลดรายจ่ายค่าจ้างในการกรี ดยางพารา
8.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีความรู ้ในการกรี ดยางพารา
- เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น ค่าจ้างกรี ดยางพารา
- เพื่อเพิ่มรายได้ประกอบอาชี พเสริ ม เช่น รับจ้างกรี ดยางพารา
8.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
8.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
8.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
8.9 แผนการดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่
เป้ าหมาย
5.จัดอบรมถ่ายทอดความรู ้การ
กรี ดยางพารา
6.ทัศนศึกษาดูงาน
7.ติดตามผลประเมินผล
8.รายงานผล
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8.10 วิธีการดาเนินงาน
-ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้ าหมาย
- อบรมถ่ายทอดความรู ้การกรี ดยางพารา
- ทัศนศึกษาดูงาน
- ติดตามประเมินผล
- รายงานผล
8.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556 2557 2558
รวม
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมการกรี ดยางพารา
3 กลุ่ม / 90 ราย
8,000
8,000 8,000 8,000 24,000
- ทัศนศึกษาดูงาน
3 กลุ่ม / 90 ราย
22,000
22,000 22,000 22,000 66,000
รวม

-

30,000

30,000 30,000 30,000 90,000

8.12 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
- ทาให้เกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับการกรี ดยางพาราและสามารถนาไปปฏิบตั ิในแปลงยางพาราของ
ตนเอง
-

ทาให้เกษตรกรลดต้นทุนในการจ้างกรี ดยางพารา
ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับจ้างกรี ดยางเป็ นอาชีพเสริ ม
9. โครงการเลีย้ งหมูชีวภาพ(หมูหลุม)
9.1 โครงการเลีย้ งหมูชีวภาพ(หมูหลุม) ปี 2556-2558
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมูหลุม)
- กิจกรรมจัดทาจุดสาธิ ตการเลี้ยงหมูชีวภาพ (หมูหลุม)
กิจกรรมบริ หารกองทุนการเลี้ยงหมูชีวภาพ
9.2 ภายใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แผนการลงทุน
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9.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
9.4 หลักการและเหตุผล
เกษตรตาบลบะยาว เลี้ยงหมูไว้เป็ นอาชีพเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ แต่เกษตรกรยังมีปัญหาในการเลี้ยง
หมูเนื่ องจากมีการเลี้ยงแบบเก่า ไม่มีปรับปรุ งการเลี้ยงหมูทุกขั้นตอนตามเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงจัดการอบรมการ
เลี้ยงหมูชีวภาพ (หมูหลุม)ทุกขั้นตอนให้แก่เกษตรกรสามารถนาไปปฏิบตั ิในฟาร์ มของตนเองและเป็ นจุดสาธิ ตการ
เรี ยนรู้การเลี้ยงหมูชีวภาพ (หมูหลุม) ในชุมชน
9.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หมูพนั ธุ์ที่ดีในท้องถิ่น
- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการเลี้ยงหมูให้มีคุณภาพ
- เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มร่ วมสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชน
- เพื่อเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหมู
- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการบริ หารจัดการฟาร์ม
9.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
9.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
9.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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9.9 แผนการดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่
เป้ าหมาย
5.จัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิต
6.อบรมเกษตรกร
7.จัดทาจุดสาธิตการเรี ยนรู้
8.ดาเนินงานตามโครงการ
9.ติดตามผลประเมินผล
10.รายงานผล

ก. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ค.

9.10 วิธีการดาเนินงาน
-ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้ าหมาย
- จัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิต
- อบรมเกษตรกร/จัดทาจุดสาธิตการเรี ยนรู้
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ติดตามประเมินผล/รายงานผล
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9.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
หน่วย (บาท)
2556
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้
3 กลุ่ม / 60 ราย
8,000
8,000
การเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมู
หลุม)
- กิจกรรมจัดทาจุดสาธิ ต
3 กลุ่ม / 60 ราย
42,000
42,000
การเลี้ยงหมูชีวภาพ (หมู
หลุม)
รวม
50,000
50,000
แผนการลงทุน
- กิจกรรมบริ หารกองทุนการ 3 กลุ่ม / 60 ราย
50,000
50,000
เลี้ยงหมูชีวภาพ
รวม
50,000
50,000
รวมทั้งสิ้ น
100,000

-

-

งบประมาณปี (บาท)
2557
2558

รวม

8,000

8,000

24,000

42,000

42,000 126,000

50,000

50,000 150,000

50,000

50,000 150,000

50,000 50,000 150,000
100,000 100,000 300,000

9.12 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
- เกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูทุกขั้นตอนและนาไปบริ หารจัดการฟาร์ มตนเอง
เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
เกษตรกรเลี้ยงหมูให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
ให้เป็ นจุดสาธิ ตการเรี ยนรู ้การเลี้ยงหมูชีวภาพในชุมชน
เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หมูพนั ธุ์ดีในชุมชน
10.โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน
10.1 โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน ปี 2556-2558
- กิจกรรมสนับสนุนการทาปุ๋ ยพืชสด
กิจกรรมส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพสู ตรต่างๆ
10.2 ภายใต้ แผน
- ฟื้ นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
10.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
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10.4 หลักการและเหตุผล
เกษตรกรตาบลบะยาวส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจากการสารวจพบว่าเกษตรกรมีการ
ใช้จ่ายเป็ นค่าปุ๋ ยเคมีและสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชเป็ นจานวนมาก ซึ่ งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งทาให้มีสารผิดตกค้าง
ในผลผลิตทาให้เป็ นอันตรายกับผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคนอกจากนี้ยงั ทาให้ระบบนิเวศน์และศัตรู ธรรมชาติถูกทาลาย
ควรมีการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยพืชสดการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพสู ตรต่างๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและยังเป็ นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
10.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อเพิ่มผลผลิต
- เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อปรับปรุ งบารุ งดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
10.6 เป้าหมาย การดาเนินงาน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 100 ราย
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม / 100 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 100 ราย
10.7 พืน้ ทีด่ าเนินการ
-หมู่ที่ 1-12 ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
10.8 ระยะเวลาดาเนินการ
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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10.9 แผนการดาเนินงาน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่
เป้ าหมาย
5.มอบปั จจัยการผลิตแก่
เกษตรกร
6.ส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมักและ
ปุ๋ ยชีวภาพ
7.ดาเนินงานตามโครงการ
8.ติดตามผลประเมินผล
9.รายงานผล

ก. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ค.

10.10 วิธีการดาเนินงาน
-ประชุมชี้แจงคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้ าหมาย
- มอบปั จจัยการผลิตแก่เกษตรกร
- ส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพสู ตรต่างๆ
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ติดตามประเมินผล
- รายงานผล
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10.11 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนการใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
รวม
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สนับสนุนการทาปุ๋ ยพืชสด 6 กลุ่ม / 300 ราย
25,000
50,000 50,000 50,000 150,000
- ส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมัก
6 กลุ่ม / 300 ราย
25,000
50,000 50,000 50,000 150,000
ชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพ
สู ตรต่างๆ
รวม

-

-

50,000

100,000 100,000 100,000 300,000

10.12 ผลตอบแทนของโครงการ/กิจกรรม
- ลดต้นทุนการผลิต
ลดการใช้สารเคมี
เพื่อปรับปรุ งบารุ งดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
เพื่อเพิ่มผลผลิตและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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สรุ ปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (แผน 3 ปี )
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
ประเภทแผน(โครงการ/
กิจกรรม)
แผนถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
1.1 โครงการอบรมการจัดทา
บัญชีฟาร์ม
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
จัดทาบัญชีฟาร์ม
1.2 โครงการผลิตผักปลอดภัย
จากสารพิษ
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิตการ
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
1.3 โครงการจัดทาไร่ นาสวน
ผสม
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
จัดไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมศึกษาดูงาน

หน่ วยนับ

งบประมาณ
ต่ อหน่ วย
(บาท)

2556
เป้ าหมาย

2557
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

2558
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

รวม
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่ม/รายชื่อ 5,000

5กลุ่ม/125ราย

25,000

5กลุ่ม/125ราย 25,000

5กลุ่ม/125ราย 25,000

15กลุ่ม/375ราย

75,000

กลุ่ม/รายชื่อ 5,000

5กลุ่ม/125ราย

25,000

5กลุ่ม/125ราย 25,000

5กลุ่ม/125ราย 25,000

15กลุ่ม/375ราย

75,000

กลุ่ม/รายชื่อ 30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

3กลุ่ม/90ราย

90,000

กลุ่ม/รายชื่อ 22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

3กลุ่ม/90ราย

66,000

กลุ่ม/รายชื่อ 8,000

1กลุ่ม/30ราย

8,000

1กลุ่ม/30ราย

8,000

1กลุ่ม/30ราย

8,000

3กลุ่ม/90ราย

24,000

กลุ่ม/รายชื่อ 15,000

1กลุ่ม/20ราย

15,000

2กลุ่ม/40ราย

30,000

2กลุ่ม/40ราย

30,000

5กลุ่ม/100ราย

75,000

กลุ่ม/รายชื่อ 8,000

1กลุ่ม/20ราย

8,000

2กลุ่ม/40ราย

16,000

2กลุ่ม/40ราย

16,000

5กลุ่ม/100ราย

40,000

กลุ่ม/รายชื่อ 7,000

1กลุ่ม/20ราย

7,000

2กลุ่ม/40ราย

14,000

2กลุ่ม/40ราย

14,000

5กลุ่ม/100ราย

35,000
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สรุ ปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (แผน 3 ปี )
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
ประเภทแผน(โครงการ/กิจกรรม)

แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
1.4 โครงการส่งเสริ มการเลี้ยงไก่
พันธุ์พ้นื เมือง
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิต
ไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง
- กิจกรรมจุดสาธิตการผลิตไก่พนั ธุ์
พื้นเมือง
1.5 โครงการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพ
อัดเม็ด
- กิจกรรมส่งเสริ มการผลิตปุ๋ ย
ชีวภาพอัดเม็ด
1.6 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์
- กิจกรรมสนับสนุนปั จจัยการผลิต
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
- กิจกรรมจุดสาธิตการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์

หน่ วยนับ

งบประมาณ
ต่ อหน่ วย
(บาท)

2556
เป้ าหมาย
งบประมาณ
(บาท)

2557
เป้ าหมาย
งบประมาณ
(บาท)

2558
เป้ าหมาย
งบประมาณ
(บาท)

รวม
เป้ าหมาย
งบประมาณ
(บาท)

กลุ่ม/รายชื่อ 22,200

1กลุ่ม/20ราย

22,200

1กลุ่ม/20ราย

22,200

1กลุ่ม/20ราย

22,200

3กลุ่ม/60ราย 66,600

กลุ่ม/รายชื่อ 7,200

1กลุ่ม/20ราย

7,200

1กลุ่ม/20ราย

7,200

1กลุ่ม/20ราย

7,200

3กลุ่ม/60ราย 21,600

กลุ่ม/รายชื่อ 15,000

1กลุ่ม/20ราย

15,000

1กลุ่ม/20ราย

15,000

1กลุ่ม/20ราย

15,000

3กลุ่ม/60ราย 45,000

กลุ่ม/รายชื่อ 50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

3กลุ่ม/90ราย 150,000

กลุ่ม/รายชื่อ 50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

3กลุ่ม/90ราย 150,000

กลุ่ม/รายชื่อ 70,000

1กลุ่ม/30ราย

70,000

1กลุ่ม/30ราย

70,000

1กลุ่ม/30ราย

70,000

3กลุ่ม/90ราย 210,000

กลุ่ม/รายชื่อ 8,000
กลุ่ม/รายชื่อ 12,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

8,000
12,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

8,000
12,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

8,000
12,000

3กลุ่ม/90ราย 24,000
3กลุ่ม/90ราย 36,000

กลุ่ม/รายชื่อ 50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

1กลุ่ม/30ราย

50,000

3กลุ่ม/90ราย 150,000
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สรุ ปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (แผน 3 ปี )
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
ประเภทแผน(โครงการ/กิจกรรม)

แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
1.7 โครงการเพาะเห็ดในโรงเรื อน
- กิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้เรื่ อง
การเพาะเห็ด
- กิจกรรมจุดสาธิตการเพาะเห็ดใน
โรงเรื อน
1.8 โครงการฝึ กอบรมการกรี ด
ยางพารา
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การกรี ด
ยางพารา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
1.9 โครงการเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมู
หลุม)
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การเลี้ยง
หมูชีวภาพ(หมูหลุม)
- กิจกรรมจุดสาธิตการเลี้ยงหมู
ชีวภาพ

หน่ วยนับ

งบประมาณ
ต่ อหน่ วย
(บาท)

2556
เป้ าหมาย

2557
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

2558
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

รวม
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่ม/รายชื่อ 30,000
กลุ่ม/รายชื่อ 8,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

30,000
8,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

30,000
8,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

30,000
8,000

3กลุ่ม/90ราย
3กลุ่ม/90ราย

90,000
24,000

กลุ่ม/รายชื่อ 22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

3กลุ่ม/90ราย

66,000

กลุ่ม/รายชื่อ 30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

3กลุ่ม/90ราย

90,000

กลุ่ม/รายชื่อ 8,000

1กลุ่ม/30ราย

8,000

1กลุ่ม/30ราย

8,000

1กลุ่ม/30ราย

8,000

3กลุ่ม/90ราย

24,000

กลุ่ม/รายชื่อ 22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

1กลุ่ม/30ราย

22,000

3กลุ่ม/90ราย

กลุ่ม/รายชื่อ 50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

3กลุ่ม/60ราย

66,000
150,000

กลุ่ม/รายชื่อ 8,000

1กลุ่ม/20ราย

8,000

1กลุ่ม/20ราย

8,000

1กลุ่ม/20ราย

8,000

3กลุ่ม/60ราย

24,000

กลุ่ม/รายชื่อ 42,000

1กลุ่ม/20ราย

42,000

1กลุ่ม/20ราย

42,000

1กลุ่ม/20ราย

42,000

3กลุ่ม/60ราย

126,000
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สรุ ปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (แผน 3 ปี )
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
ประเภทแผน(โครงการ/กิจกรรม)

2 แผนการลงทุน(แผนธุรกิจ
ชุมชน)
2.1 กองทุนการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
อัดเม็ด
- กิจกรรมผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
2.2 กองทุนผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
- กิจกรรมการบริ หารกองทุน
2.3 กองทุนการเลี้ยงไก่พนั ธุ์
พื้นเมือง
- กิจกรรมการบริ หารกองทุนและ
การเชื่อมโยงผลผลิต
2.4 กองทุนการเลี้ยงหมูชีวภาพ(หมู
หลุม)
- กิจกรรมการบริ หารกองทุนการ
เลี้ยงหมูชีวภาพ

หน่ วยนับ

งบประมาณ
ต่ อหน่ วย
(บาท)

2556
เป้ าหมาย

2557
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

2558
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

รวม
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่ม/รายชื่อ 100,000

1กลุ่ม/30ราย

100,000

1กลุ่ม/30ราย

100,000

1กลุ่ม/30ราย

100,000

3กลุ่ม/90ราย

300,000

กลุ่ม/รายชื่อ 100,000
กลุ่ม/รายชื่อ 50,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

100,000
50,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

100,000
50,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/30ราย

100,000
50,000

3กลุ่ม/90ราย
3กลุ่ม/90ราย

300,000
150,000

กลุ่ม/รายชื่อ 50,000
กลุ่ม/รายชื่อ 60,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/20ราย

50,000
60,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/20ราย

50,000
60,000

1กลุ่ม/30ราย
1กลุ่ม/20ราย

50,000
60,000

3กลุ่ม/90ราย
3กลุ่ม/60ราย

150,000
180,000

กลุ่ม/รายชื่อ 60,000

1กลุ่ม/20ราย

60,000

1กลุ่ม/20ราย

60,000

1กลุ่ม/20ราย

60,000

3กลุ่ม/60ราย

180,000

กลุ่ม/รายชื่อ 50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

3กลุ่ม/60ราย

150,000

กลุ่ม/รายชื่อ 50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

1กลุ่ม/20ราย

50,000

3กลุ่ม/60ราย

150,000
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สรุ ปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล (แผน 3 ปี )
ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ด้ านอาชีพเกษตรกรรม
ประเภทแผน(โครงการ/กิจกรรม)

3 แผนปรับปรุ งฟื้ นฟูทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อม
3.1 โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน
- กิจกรรมสนับสนุนการทาปุ๋ ยพืช
สด
- กิจกรรมส่งเสริ มการทาปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพ
3.2 โครงการส่งเสริ มสูตรต่างๆ
ของการปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
- กิจกรรมส่งเสริ มการใช้สารสกัด
ชีวภาพ
3.3 โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมการจัดการระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนและการปลูกพืชบารุ ง
ดิน

หน่ วยนับ

งบประมาณ
ต่ อหน่ วย
(บาท)

2556
เป้ าหมาย

2557
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

2558
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

รวม
งบประมาณ
(บาท)

เป้ าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่ม/รายชื่อ 50,000
กลุ่ม/รายชื่อ 25,000

2กลุ่ม/100ราย 100,000
2กลุ่ม/100ราย 50,000

2กลุ่ม/100ราย 100,000
2กลุ่ม/100ราย 50,000

2กลุ่ม/100ราย 100,000
2กลุ่ม/100ราย 50,000

6กลุ่ม/300ราย 300,000
6กลุ่ม/300ราย 150,000

กลุ่ม/รายชื่อ 25,000

2กลุ่ม/100ราย 50,000

2กลุ่ม/100ราย 50,000

2กลุ่ม/100ราย 50,000

6กลุ่ม/300ราย 150,000

กลุ่ม/รายชื่อ 30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

3กลุ่ม/90ราย

90,000

กลุ่ม/รายชื่อ 30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

1กลุ่ม/30ราย

30,000

3กลุ่ม/90ราย

90,000

กลุ่ม/รายชื่อ 25,000
กลุ่ม/รายชื่อ 25,000

2กลุ่ม/40ราย
2กลุ่ม/40ราย

50,000
50,000

2กลุ่ม/40ราย
2กลุ่ม/40ราย

50,000
50,000

2กลุ่ม/40ราย
2กลุ่ม/40ราย

50,000
50,000

6กลุ่ม/120ราย 150,000
6กลุ่ม/120ราย 150,000

70

ภาคผนวก
1. กระบวนการจัดเวทีชุมชน
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุมเวทีชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่ วมระดับตาบล
ตาบลบะยาว อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ณ ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบะยาว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล
นายพุทธา ภูมิพนั ธ์
นายสมบัติ บุง้ นาม
นายพิบูลย์ พรมแพง
นายสัมฤทธิ์ เพ็งผกา
นายเว ยอดยศ
นายหลอม ชวนอาจ
นายอุได แสนณรงค์
นายคาพันธ์ คาชนะชัย
นายเหลือ วุฒิสาร
นายเตรี ยม วรรณกุล
นายมา วรรณกุล
นายสมคิด พรหมกุล
นายทองอินทร์ ภาวงค์
นายชัยวัฒน์ เครื อเนตร
นายสมอง ไชยราช
นายหนาย ทองคา
นายชัยวุฒิ บุตรอินทร์
นายสมบูรณ์ ทองคา
นายสาเริ ง คาพอง
นายสุ ดใจ ทิบุญมี
นายประภาส กุมภวงค์
นายวัชราภรณ์ พรมดง
นายทวี มีหินกอง
นายฉลอง ภูครองทุ่ง
นายเส็ง กุมภวงค์

บ้านเลขที่
44
66
48
78
24
75
44
92
22
81
94
105
69
106
251
8/1
27
99
5
129
63
145
18
10
137/1

หมู่ที่
12
12
12
12
12
12
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
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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
56
57
58

นายสมศักดิ์ กุมภวงค์
นางหนูพิศ จันบุตรราช
นายอาคา ศิลาพจน์
นายอร่ าม พุฒซ้าย
นายบุญธรรม มาตรมูลตรี
นายแสง ทองคา
นายคาผัน วัจนะพันธ์
นายริ น ศรี เขียว
นายบุญทัน รัตนทิตย์
นายสมจิตร แสนราช
นายคามี นันทศรี
นายธาตุ ภักดีนกั
นายม้อม บัวเหลือง
นายประสิ ทธิ์ ภารสาเร็ จ
นายพร กุลกั้ง
นางสมควร ภารกุล
นางทองม้วน อ่อนคาหล้า
นางทองสุ ข บูชาอินทร์
นายอุทยั ไชยนามน
นายประสาน อ่อนคาหล้า
นายสมพงษ์ ถิ่นฐาน
นายสมนึก แสงใส
นายวันเพ็ญ ศรี ใส
นายอ้อม พรมโคตร
นายอุลยั แก้วนาลี
นายสวย แสงกรม
นายสมนึก เวินชุม
นายบุญเลิศ ภูวาดเขียน
นายขุนแผน พรมโคตร
นายดารง พรสะตา
นายเสริ ม ปิ ตินพรัตน์
นายสวน ไกรหาญ
นายซุน คุยบุตร

23
127
15
9
51/1
82
56/2
11
46
107
4
25
55
47
4
87
5
90
1/1
105
27
126
27
213
128
62
53
74
2
80
38
5
90

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7

72

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

นายศิลธรรม วิบูลย์กุล
นายแลน พรมโคตร
นายป่ า หลักคา
นายเหรี ยญ โพธิ สาเนา
นายสมยงค์ ชาติมนตรี
นายเขียน กันทา
นายเซิ้ง คามงคล
นายดี ทองคา
นายลาดวน ประนะตา
นายอุทยั วรรณพราหมณ์
นายมาลัย ชนะชัย
นายบุญมี ไกรหาญ
นายวิชยั สลิดกุล
นายสมเด็จ การริ นทร์
นายวาสนา อุทก
นายราญ ไชยงค์
นายลอน ไชยงค์
นายไพรวัลย์ พรมโสภา
นายวิเชียร ภูชยั ภูมิ
นายเขียน บุญสอน
นายบุญช่วย ภูนาเพชร
นางอรุ ณ จันทะสี
นางประไพ ขจรดวง
นางสุ ภาพร พานาม
นายอานนท์ แสนณรงค์
นายจักรพงษ์ แม่นชัยภูมิ
นายทองแดง โคตรสี เขียว
นายวายุพฒั น์ เกษโสภา
นายไชยา โคตุทา
นายสมชาย สอนสกุล
นายบุญเพ็ง แก้วสลัม
นายไพบูลย์ แก้วอินทร์
นายพรชัย แก้วอินทร์

3
20
13
15
6
60
70
53/2
188
48
44
57
46
17
30/1
19
30
94
10
5
119
40
35
116
62
62
7
106
47
127
28
121
98

7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
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92
93
94
95
96
97
98
99
100

นายเดช ทาสะโก
นายสมพงษ์ ลุนสะแกวงค์
นายอุดร ภูพวก
นายเข็มไชย ทีบุญทัน
นายชัย พันกาฬสิ นธ์
นายเซ็ง พลนามอินทร์
นายปรี ชา ชะชิกุล
นายประเสริ ฐ กิติราช
นายไสว แก้วสะอาด

28
54
14/2
12/1
14/1
19
21
42
7

11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

ชื่อ-สกุล
นายจักรพงษ์ แม่นชัยภูมิ
นายพุทธา ภูมิพนั ธ์
นายสมพงษ์ ลุนสะแกวงศ์
นายสมภรณ์ โทวันนัง
นายดี ทองคา
นายอุทยั ไชยนามน
นายสมนึก แสงใส
นายสมพงษ์ ถิ่นฐาน
นายสมศักดิ์ กุมภวงค์
นายชัยวัฒน์ เครื อเนตร
นายวิเชียร ภูชยั ภูมิ
นายบุญธรรม มาตรมูลตรี
นายสมเด็จ การริ นทร์
นายธาตุ ภักดีนกั
นายเดช ทาสะโก

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บ้านเลขที่
หมู่ที่
62
10
44
12
1
11
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
53/2
7
1/1
5
126
6
27
5
23
3
106
2
10/9
9
52/1
4
18
8
25
5
28
11

74

ผู้เข้ าร่ วมทาแผน ประกอบด้ วย
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายสาลี พลขันธ์
นายสมภรณ์ โทวันนัง
นายสรรเสริ ญ เจริ ญตะคุ
นายสมาน ไชยราช
นายลิขิต พันนิบาตร
นายสนิท พลจันทร์

ตาแหน่ง
เกษตรอาเภอวังสามหมอ
เกษตร ต.บะยาว
ปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
นายก อบต ต.บะยาว
พัฒนาการ ต.บะยาว
หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านนาตาด

หน่วยงาน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบะยาว
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังสามหมอ

สาธารณสุ ขตาบลบะยาว

