แผนพัฒนาการเกษตรสามปี ตาบลผาสุก
(พ.ศ. 2556 - 2558)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุก
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
งานนโยบายและแผน
ศูนย์บริการฯตาบลผาสุก
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คำนำ
แผนพัฒนาการเกษตรตาบลผาสุ กฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของตาบล
ผาสุ ก อีกทั้งเป็ นแผนฯ ที่มีความสอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งได้รวบรวม
ข้อมูลจากการจัดเวทีชุมชนระดับหมู่บา้ น และเวทีชุมชนระดับตาบลโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นหลัก ซึ่ งได้
กาหนดแผนพัฒนาการเกษตรออกเป็ น 3 แผน ได้แก่ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แผนการลงทุน แผนพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นและสอด
ประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาตาบลผาสุ ก ที่มีเป้ าหมายภายใน 3 ปี เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจึงต้องจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้ยทุ ธศาสตร์บรรลุเป้ าหมาย
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลผาสุ กได้จดั ทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 2558) เพื่อเป็ นแผนพัฒนาศูนย์บริ การฯ ตาบลผาสุ ก ในด้านการเกษตร เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืนต่อไป

ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
มิถุนายน 2555
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สำรบัญ
หน้ ำ
1
2
3
4
5
6

บทนา
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
สถานการณ์ของชุมชน
การสังเคราะห์ขอ้ มูล
แนวทางการพัฒนาชุมชนตาบลผาสุ ก
โครงการและกิจกรรม ปี 2556-2558
ภำคผนวก
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บทที่ 1
บทนำ
1. โครงกำรแผนพัฒนำชุ มชนตำบลผำสุ ก อำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินงานโครงการแผนพัฒนาชุมชนตาบลผาสุ ก
ซึ่งได้จากกระบวนการในการเตรี ยมความพร้อมชุมชนในการทาแผน โดยได้มีการเรี ยนรู้ในการบริ หารจัดการภายใน
ชุมชนของตนเองซึ่ งในชุมชนมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการกองทุน
ฯลฯ และได้มีการขยายผลการดาเนินงานไปในพื้นที่ตาบลอื่นๆ ใน 5 ตาบล ของอาเภอวังสามหมอด้วย เพื่อให้การวาง
แผนการดาเนินงานของตาบลผาสุ ก ให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไปโดยไม่หยุดชะงักแม้จะ
สิ้ นสุ ดโครงการแล้ว และได้สรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนา งานส่ งเสริ มการเกษตรในตาบลเป็ น
อย่างยิง่ จึงเห็นควรจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี แผนพัฒนาการเกษตร
ชุมชนเพื่อเป็ นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในตาบลผาสุ กต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรมี
ความเข้มแข็ง สามารถวางแผนและดาเนินกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรของชุมชน
3.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านความรู ้และทักษะในการ
ส่ งเสริ มการเกษตรแบบยัง่ ยืน
3.3 เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
4. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ตาบลผาสุ กมีแผนพัฒนาการเกษตรชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
2. ตาบลผาสุ กสามารถดาเนินกิจกรรมการแผนที่ได้จากกระบวนการในการเตรี ยมความพร้อมชุมชน
มีการเรี ยนรู้ในการบริ หารจัดการภายในตาบล ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้การจัดการกองทุน ฯลฯ
ให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไปไม่หยุดชะงักแม้จะสิ้ นสุ ดโครงการแล้ว
3. มีการประชุมต่อเนื่องและชัดเจนเป็ นเครื อข่ายดาเนินงานภายใต้ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลตาคาโคกสู ง
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5. พืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
หมู่ที่ 1 - 18 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปี พ.ศ. 2556 - 2558
7. งบประมำณ
7.1 งบประมาณทั้งหมด 8,279,600 บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
7.2 แหล่งงบประมาณ ส่ วนราชการได้แก่
1) กรมปศุสัตว์
2) กรมส่ งเสริ มการเกษตร
3) กรมประมง
4) กรมพัฒนาที่ดิน
5) องค์การบริ หารส่ วนตาบลผาสุ ก
6) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
7) งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- ผูน้ า 18 หมู่บา้ น ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
- องค์การบริ หารส่ วนตาบลผาสุ ก
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บทที่ 2
2. สภำพพืน้ ฐำนทำงเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
2.1 ข้ อมูลทำงกำยภำพ
2.1.1 ทีต่ ้งั และอำณำเขต
ตาบลผาสุ ก ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของอาเภอวังสามหมอ ห่างจากอาเภอวังสามหมอประมาณ 42
กิโลเมตร มีพ้นื ที่ท้ งั หมดประมาณ 137,154 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนื อ
ติดต่อกับ
อาเภอวาริ ช จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อาเภส่ องดาว จ.สกลนคร
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลหนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ
2.1.2 สภำพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลผาสุ ก เป็ นพื้นที่อยูใ่ นเขตป่ าสงวนทั้งหมดของพื้นที่ ส่ วนมากเป็ น
พื้นที่ราบสู ง และภูเขามีลาห้วย ลาน้ า และอ่างเก็บน้ า ไหลผ่านมากมายและเป็ นต้นกาเนิดของลาห้วยหลายสาย เช่น
ห้วยทราย ห้วยเม๊ก ห้วยวังเฮือ เป็ นต้น
2.1.3 พืน้ ทีป่ ่ ำ
ตาบลผาสุ ก อยูใ่ นเขตป่ าสงวนทั้งหมด ซึ่ งปั จจุบนั ป่ าไม้ถูกทาลายเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นเขตป่ าสงวน
เสื่ อมโทรม ประชากรเข้าครอบครองป่ าสงวนเพื่อ ทาไร่ ออ้ ย ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้พ้นื ที่ป่าถูกทาลายไปมาก
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
อุณหภูมิของตาบลผาสุ กจะร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิจะ
สู งขึ้นมากทาให้อากาศร้อนแห้งแล้ง ทาให้พ้นื ที่ทาการเกษตรใช้ทาการเกษตรไม่ได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะ
ในพื้นที่สูง
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2.1.5 แหล่งนำ้ และปริมำณในรอบปี ปริมำณนำ้ ฝน
พื้นที่ทาการเกษตรส่ วนใหญ่อาศัยน้ าฝน แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ใช้ใน
การเกษตร ส่ วนใหญ่แหล่งน้ าในการเกษตร ที่เป็ นลาน้ า ลาห้วย ได้แก่ ลาน้ าปาว อยูใ่ นหมู่ที่ 2, 3, 5, 8 ห้วยทราย
อยูใ่ นหมู่ที่ 1, 5 ห้วยวังเฮือ อยูใ่ นหมู่ 7 ห้วยลาดเม๊ก เป็ นลาห้วยที่มีน้ าตลอดปี แต่ส่วนใหญ่อยูไ่ กลพื้นที่ทา
การเกษตร จึงใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นอ้ ยฝนจะตกหนักในช่วงต้นฤดูทาให้มีน้ าท่วม และจะทิ้งช่วงในเดือน
กรกฎาคม – สิ งหาคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่เกษตรกรกาลังปั กดา (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 แสดงปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย ปี 2552 – 2554

ปี
2552
2553
2554

ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย ในแต่ละเดือน (มม.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
-

15
-

-

85
38
103

191
215
332

313 524
388 693
407 425

340 255 686 1009 1334 496 625

40
15

-

รวม
1,723
3,069
3,737

ที่มา : ที่วา่ การอาเภอวังสามหมอ 2554
2.1.6 เส้ นทำงคมนำคม
การคมนาคม
ตาบลผาสุ กติดต่อกับชุมชนอื่น โดยอาศัยเส้นทางระหว่าง วังสามหมอ – วาริ ชภูมิ เป็ นเส้นทาง ลาดยาง
ตลอด และมีเส้นทาง ร.พ.ช. เชื่อมระหว่างหมู่บา้ น และมีรถโดยสารประจาทางตลอด
2.1.7 ข้ อมูลกลุ่มชุ ดดิน ควำมเหมำะสมของดินและคุณภำพดิน
ลักษณะดิน ของตาบลผาสุ กส่ วนมากเป็ นดินมีการถ่ายเทอากาศได้ ไม่เก็บน้ าเพราะดินร่ วนปนดินทราย
หน้าดิน เป็ นดินดา มีความลึกของหน้าดินน้อย ลักษณะโครงสร้างของดินมีการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่เก็บน้ าเพราะดิน
ทราย เมื่อฝนตกลงมาดินจะไม่สามารถอุม้ น้ าไว้ได้นาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย มีการปลูกพืชที่ดูดแร่ ธาตุ
อาหารไปใช้มาก คือ มันสาปะหลัง และอ้อย และมีการปรับปรุ งดินบ้างเล็กน้อย
สมรรถนะของดิน ของพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนใต้ของตาบลเป็ นดินที่เหมาะสม สาหรับการปลูก
พืชไร่ ที่มีความคงทนต่อความแห้งแล้งได้ดีพอสมควร การใช้ที่ดินควรใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อป้ องกันการผังทลาย
ของดิน สวนพื้นที่ทางตอนกลางเป็ นที่ราบลาดชัน พอสมควรจะพัฒนาเป็ นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น และ
พืชไร่ ตามแหล่งน้ าควรพัฒนาขุดบ่อเลี้ยงปลา
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ตำรำงที่ 2 แสดงชุดดินที่พบในตาบลแบ่งเป็ นหมู่บา้ นดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชุ ดดินทีพ่ บ
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

22
22
22
22
22
22

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B
40B

41
-

ชื่อชุดดินต่างๆ
ชุดดินที่
17
22
40
40 B
41
35
49

ชื่อชุดดิน
ร้อยเอ็ด, เรณู
สี ทน
สันป่ าตอง
ดินมีหินโผ่ล
คาบง
โคราช , สตึก
บรบือ , โพนพิสัย , สกลนคร

35
35
35
35
35
35
-

49
-
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1) ดินชุด 17, 22 หรื อ ชุดร้อยเอ็ด เรณู และชุดดินสี ทน
ความเหมาะสม เหมาะสาหรับปลูกข้าว 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
- 1 นุ่น, มะพร้าว, มะม่วงหิ มพานต์, ยางพารา ไผ่ต่างๆ ยูคาลิปตัสและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
- 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, 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
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-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 าด้วยพืชที่สามารถปลูกได้
(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 สลายตัวของหิ น พัดมาทับถมเชิงเขามีสภาพเป็ นลูกคลื่นลาดชันเชิงเขาระบายน้ าดีป่านกลาง มีเศษหิ นพื้นโผ่ล
ปลูกพืชไร่ ได้ เช่นอ้อยและสามารถพัฒนาปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้นได้ดี
2.1.8 ข้ อมูลสำธำรณูปโภค (ประปำ, ไฟฟ้ำ, โทรศัพท์ )
ประปา ประชาชนในพื้นที่ตาบลผาสุ กส่ วนใหญ่ ได้รับการบริ การด้านการประปาหมู่บา้ น และอีก
บางส่ วนได้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล และขุดบ่อน้ าตื้นใช้เอง
ไฟฟ้ า มีไฟฟ้ าเข้าถึงทุกหมู่บา้ น ประชากรกว่าร้อยละ 98 มีไฟฟ้ าใช้
โทรศัพท์ ตาบลผาสุ ก มีโทรศัพท์สาธารณะ ทุกหมู่บา้ น และส่ วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์
มือถึงซึ่ งสะดวกกว่า
การโทรคมนาคม มีสถานีวทิ ยุชุมชน 1 แห่งและ โทรศัพท์สาธารณะ 1 คู่สาย (ตูโ้ ทรศัพท์ 8ตู)้
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2.1.9 ข้ อมูลสิ่ งก่ อสร้ ำงต่ ำง ๆ
1) โรงเรี ยน 9 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
2) วัด/สานักสงฆ์ 13 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16
3) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชน 1 แห่ง
4) ที่ทาการเทศบาลตาบล 1 แห่ง
5) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง
2.1.10 ภัยธรรมชำติ
ตาบลผาสุ กเป็ นพื้นที่สูงทางตอนบนไม่ค่อยปั ญหาเรื่ องภัยน้ าท่วม แต่ฤดูร้อน หรื อหน้าแล้งจะทาให้
เกิดภัยแล้งเป็ นประจา
2.2 ทรัพยำกรทีด่ ินและกำรใช้ ทดี่ ิน
2.2.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปั จจุบนั
จากการศึกษาสภาพปั ญหาของทรัพยากรดิน ในปั จจุบนั ที่ใช้ในการเกษตรกรรมของพื้นที่ตาบลผาสุ ก
อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พบว่ามีดินที่มีขอ้ จากัด เป็ นอุปสรรคต่อการปลูกพืช มีพ้นื ที่รวมกันประมาณ
103,575 ไร่ หรื อร้อยละ 70.66 ของพื้นที่
ข้อมูลชีวภาพ
1. พันธุ์พืชที่ปลูก
1) ข้าว ตาบลผาสุ กมีพ้นื ที่ปลูกข้าว 14,202 ไร่ พันธุ์ขา้ วที่เกษตรกรส่ วนใหญ่ปลูกจะเป็ นพันธุ์
ส่ งเสริ ม เช่น กข.6 มะลิ 105 ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวเหนียวเพื่อเก็บไว้บริ โภค จะมีขายก็ไม่มาก และจะมี
การปลูกเฉพาะ ข้าวนาปี ผลผลิตเฉลี่ย 380 กก/ไร่
2) มันสาปะหลัง ตาบลผาสุ กมีพ้นื ที่ปลูกพืชไร่ 9,546 ไร่ ปั จจุบนั พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังจะ
ลดลง เพราะมีพ้นื ที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นและทดแทน ถ้าปี ไหนเกษตรกรปลูกน้อยราคาก็จะดี ถ้าปี ไหนเกษตรกรปลูก
มากราคาก็จะตกต่า ทาให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานเป็ นจานวนมาก พันธุ์มนั สาปะหลังที่เกษตรกรนิยม
ปลูก ได้แก่ เกษตรศาสตร์ 50, ระยอง 5, ระยอง 9 ,ระยอง1, ศรี ราชา ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กก./ไร่
3) อ้อยโรงงาน มีพ้นื ที่ปลูก 10,000 ไร่ เนื่ องจากมีโรงงานน้ าตาลตั้งอยูไ่ ม่ไกลมากนัก และมีราคา
ที่แน่นอนกว่ามันสาปะหลัง อ้อยโรงงานที่ปลูก ได้แก่พนั ธุ์ อู่ทอง 1 , อู่ทอง 3, K 92 , K88 K ขอนแก่น 3 อื่นๆ
ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน/ไร่
4) ไม้ผล ตาบลผาสุ กมีพ้นื ที่ปลูก น้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชอื่นๆ ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ มะม่วง,
น้อยหน่า, กล้วย, มะขามและฝรั่ง
5) ยางพารา ตาบลผาสุ กเป็ นตาบลเริ่ มปลูกยางพารากันมากขึ้น เนื่องจากเป็ นพืชที่มีตลาดรองรับ
แน่นอน และมีรายได้หลายปี มีพ้นื ที่ปลูกยางพาราจานวน 29,513 ไร่
6) พืชผักที่เกษตรกรปลูกส่ วนใหญ่จะปลูกไว้เพื่อบริ โภค จะมีปลูกเพื่อการค้าไม่กี่รายพืชผักที่
ปลูกได้แก่ แตงร้าน ถัว่ ฝักยาว ข้าวโพด หอมแบ่ง, พริ ก ,ฟักแฟง และอื่นๆ
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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
3. กำรใช้ ทดี่ ิน
ดินตาบลผาสุ กส่ วนใหญ่จะเป็ นดินทรายและดินร่ วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ปลูกพืชจะ
ให้ผลผลิตต่า เกษตรกรมักจะเพิ่มผลผลิตโดยการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ทาให้ดินขาดอินทรี ยว์ ตั ถุและโครงสร้างของดิน
ถูกทาลายเนื่องจากเกษตรกรไม่มีการใช้ปุ๋ยคอก หรื อขาดปุ๋ ยพืชสด ในการปรับปรุ งบารุ งดิน ซึ่ งทาให้คุณภาพของดิน
เสื่ อมลงปัจจุบนั มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพแต่ยงั มีจานวนน้อย
4. ระบบกำรผลิต
1) ระบบการผลิตพืช อาศัยน้ าฝนพืชที่ปลูกได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี มันสาปะหลัง พืชผัก ไม้
ผล อื่นๆ พันธุ์ที่ใช้มีท้ งั พันธุ์พ้นื เมือง และพันธุ์ส่งเสริ ม แต่ระบบการผลิตพืชของเกษตรกร ยังขาดเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพราะขาดเงินทุนและความรู ้ที่ถูกต้องที่ถูกต้อง ถ้าพืชชนิดไหนมีราคาดีเกษตรกรก็จะหันไปปลูกพืชชนิดนั้น
ผลผลิตออกมามากราคาก็ตกต่า
2) ระบบการผลิตสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ ไก่พ้นื เมือง เป็ ดเทศ สุ กร ปั ญหาที่พบคือพันธุ์สัตว์ที่
เลี้ยงเป็ นพันธุ์พ้นื เมือง ผลผลิตไม่สูง มีการระบาดของโรคสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู ้เรื่ องการให้วคั ซี นและ
เรื่ องอาหาร
5. ปฏิทนิ กำรปลูกพืชและเลีย้ งสั ตว์ ตำบลผำสุ ก
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.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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6. เทคโนโลยีกำรเกษตร
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 นจานวนมาก
โดยเฉพาะอ้อยโรงงานจะมีการใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืชอย่างแพร่ หลาย เพราะประหยัดแรงงานและคลุมวัชพืชได้
นานกว่าการใช้แรงงานคน ทาให้ระบบนิเวศและศัตรู ธรรมชาติถูกทาลายไป จึงทาให้เกิดการระบาดของโรคแมลง
มากกว่าในอดีต และผลผลิตที่ได้มีสารเคมีตกค้าง ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
3. ข้ อมูลด้ ำนเศรษฐกิจ
3. ขนำดกำรถือครองทีด่ ิน
ประชากรส่ วนใหญ่ของตาบลผาสุ กจะประกอบอาชีพการเกษตรเป็ นหลัก คือ 3,250 ครัวเรื อน และมี
พื้นที่ทาการเกษตร 65,192 ไร่ เฉลี่ย 20 ไร่ /ครัวเรื อน
2.3.2 สิ ทธิ ในการทากินพื้นที่การเกษตรส่ วนมาก หรื อประมาณร้อยละ 90 จะเป็ น ภบท.5 ที่เหลือจะ
เป็ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่กรมชลประทานที่บริ เวณรอบๆ เขื่อนลาปาว ที่เป็ นโฉนดจะมีอยูร่ ้อยละ 10
2.3.3 จำนวนแรงงำน
แรงงานในตาบลผาสุ กส่ 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 ประชากรตาบลผาสุ ก จะอยูใ่ นช่วงวัยแรงงาน
ประมาณ ร้อยละ 70
2.3.4 รำยได้ รำยจ่ ำยในครัวเรือน
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, วิธีกำรผลิต
การทาการเกษตร ของตาบลผาสุ กส่ วนใหญ่จะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน
มันสาปะหลัง ซึ่ งเกษตรกรก็จะผลิตพืชชนิดเดิมในพื้นที่เดิม ปั ญหาที่ตามมาคือ เกิดการระบาดของโรคแมลง
เนื่องจากไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่น ตัดวงจรของโรคแมลงมีการใช้สารเคมีเป็ นจานวนมาก ทาให้ศตั รู ธรรมชาติถูก
ทาลาย
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ฉะนั้นการผลิตพืช หมุนเวียน ลดการใช้สารเคมี มีการทาบารุ งดินโดย ปลูกปุ๋ ยพืชสด นาปุ๋ ยอินทรี ย ์
ปุ๋ ยชีวภาพมาใช้เพื่อทาให้โครงสร้างของดินไม่ถูกทาลายทากิจกรรมการเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวดันและให้มี
กิจกรรมทาต่อเนื่องตลอดปี
2.3.6 สั ตว์ใช้ งำน, เครื่องจักรกลกำรเกษตรและปัจจัยกำรผลิต
การทาการเกษตรตาบลผาสุ ก แต่ก่อนจะใช้แรงงานสัตว์ คือ กระบือปั จจุบนั การใช้แรงงานสัตว์จะมี
น้อยมากเนื่องจากมีเครื่ องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนเพราะมีประสิ ทธิ ภาพการทางานดีกว่าการใช้แรงงานจากสัตว์
เครื่ องจักรกลการเกษตรที่นิยมใช้ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถอีแต๋ น
2.3.7 ผลผลิตเฉลีย่ รำคำ ต้ นทุนกำรผลิต
ตำรำงที่ 4 แสดงต้ นทุนกำรผลิตพืชต่ อไร่
ค่าพันธุ์ ค่าแรงงาน ค่าไถ ค่าปุ๋ ย
ชื่อพืช
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
อ้อยโรงงาน
1000
800
1000 1100
มันสาปะหลัง
500
800
600
750
ข้าวนาปี
100
800
400
750
2.3.8 กำรรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
ตาบลผาสุ กมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งหมด 42 กลุ่ม
1) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร จานวน 2 กลุ่ม
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 กลุ่ม
3) กลุ่มยุวเกษตรกรจานวน 2 กลุ่ม
2.3.9 แหล่งสิ นเชื่อเพือ่ กำรผลิต
แหล่งสิ นเชื่อเพื่อการผลิตตาบลผาสุ ก แบ่งได้ดงั นี้
1) สหกรณ์การเกษตร
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3) กองทุนหมู่บา้ น
4) โรงงาน น้ าตาล
5) พ่อค้า
6) ธนาคารพาณิ ชย์
7) เงินทุนจากหน่วยงานราชการ

อื่นๆ
(บาท)
600
450
500

รวม ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
(บาท) (กก./ไร่ )
ปี 2553
4,500
10,000
1,400 บาท/ตัน
3,100
3,000
2.30 บาท/กก
2,550
420
15.00 บาท/กก
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2.3.10 ข้ อมูลกำรตลำด (วิถีการตลาด แหล่งรับซื้ อผลผลิต)ภาวการณ์ตลาดคาโคกสู งขึ้นอยูก่ บั ตลาดใน
อาเภอวังสามหมอ โดยจะมีพอ่ ค้าเป็ นผูก้ าหนดราคาผลผลิตการเกษตร
วิถีกำรตลำดสิ นค้ ำกำรเกษตรตำบลผำสุ ก
บริโภค
ข้ ำว
พ่อค้ ำท้องถิ่น
มันสำปะหลัง

พ่อค้ ำท้องถิ่น

โรงสี

ผู้บริโภค
โรงแป้ง

โรงงำนนำ้ ตำล
อ้อยโรงงำน
พ่อค้ ำในท้องถิ่น

โรงงำนนำ้ ตำล

2.3.11 ภำวะหนีส้ ิ น
ประชากรในตาบลผาสุ ก ประกอบอาชีพการเกษตรมีรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,000 – 29,999 บาท
ต่อครัวเรื อนต่อปี มากที่สุด ซึ่ งไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรื อนจึงทาให้มีหนี้สิน เวลาจะซื้ อปั จจัยการผลิตต้องพึ่ง
แหล่งเงินทุนจากภาครัฐและเอกชน
2.3.12 กองทุนหมู่บ้ำนและผลกำรดำเนินงำน
ทุกหมู่บา้ นในตาบลผาสุ กจะมีกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งกองทุนหมู่บา้ นก็มีอยูห่ ลายกองทุน
ด้วยกัน ได้แก่
1) กองทุนเงินล้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 1 ล้านบาท ส่ วนมากเกษตรกรจะกูย้ มื มาทา
กิจกรรมการเกษตร เพราะดอกเบี้ยไม่สูงเก็บคืนเป็ นรายปี อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูแ่ ต่ละหมู่บา้ นจะตกลงกัน
2) เงิน กขคจ. จากกรมพัฒนาชุมชน ได้รับสนับสนุนหมู่บา้ 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) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางสังคมซึ่ งจะมีสมาชิกเครื อข่ายอยูท่ ุก
หมู่บา้ นภายในตาบล
2.4 ข้ อมูลด้ ำนสั งคม
2.4.1 จำนวนประชำกรและครัวเรือน
ปี 2555 ตาบลผาสุ กมีประชากร รวมทั้งสิ้ น 15,036 คน (ข้อมูลจากสานักทะเบียนราษฎร์อาเภอวัง
สามหมอ ณ เดือน เมษายน 2555 )
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ตำรำงที่ 5 แสดงข้ อมูลประชำกรและครัวเรือน ปี 2553/54
หมู่ที่

ชื่อหมู่บา้ น
ประชากร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผาสุ ก
คาไฮ
คายาง
คาน้อยเก่า
ดงกลาง
คาจวง
น้อยมาลีฯ
คาน้อยใหม่
วังทอง
ผาทอง
ดานใหญ่
คายางน้อย
สุ มณฑา
คาไฮน้อย
สมสวัสดิ์
ยางเจริ ญ
ดงเศรษฐี
ดงสวรรค์
รวม

ชาย
500
500
490
390
490
430
520
270
390
480
530
220
220
310
270
490
170
320

ปี 2553
จานวนครัวเรื อน

หญิง ทั้งหมด
410
247
600
275
510
319
430
187
550
347
390
188
430
257
231
131
430
170
540
224
440
240
205
108
240
116
340
128
340
128
520
321
110
75
470
147

6,990 7,186

3,608

ประชากร

ปี 2554
จานวนครัวเรื อน

เกษตรกร
228
260
290
168
340
180
250
120
170
220
230
100
110
120
120
320
75
140

ชาย
549
520
495
395
503
435
520
270
390
470
530
220
220
315
270
490
170
320

หญิง
430
610
520
445
556
392
439
236
435
540
440
205
245
349
347
526
110
470

ทั้งหมด
247
275
319
187
347
188
257
131
170
224
240
108
116
128
128
321
75
147

เกษตรกร
235
274
321
199
351
192
255
121
170
250
230
120
130
120
120
330
85
140

3,441

7,082

7,295

3,608

3,643

ที่มา : ฝ่ ายทะเบียนอาเภอวังสามหมอ และสานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
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ตำรำงที่ 6 แสดงอำยุช่วงวัยต่ ำงๆ ตำบลผำสุ ก
ช่วงอายุ
แรกเกิด
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 60 ปี
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
1,256
1,971
1,870
8,781
499
14,377

ร้อยละ
8.75
13.70
13.02
61.08
3.45
100

ที่มา : สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอวังสามหมอ
2.4.2 พืน้ ที่ / สภำพกำรถือครอง
พื้นที่ตาบลผาสุ ก อยูท่ ิศเหนื อของอาเภอวังสามหมอ พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น
อ้อยโรงงาน ข้าว มันสาปะหลัง ไม้ผล – ไม้ยนื ต้น และพืชผัก พื้นที่ส่วนใหญ่จะมี สปก 4-01 / โฉนด /นส3ก และ
เอกสารที่ไม่มีเอกสารสิ ทธ์ ในการทาการเกษตร
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หมู่ที่

ตำรำงที่ 7 แสดงข้ อมูลทำงกำรเกษตรตำบลผำสุ ก ปี 2554
พท.
พื้นที่การเกษตร (ไร่ )
ทั้งหมด
พท.อ้อย
พท.
พท.ทา
พท.มันฯ พท.ไม้
(ไร่ )
โรงงาน
ยางพารา
นา
ผล

พท.
พืชผัก

พท.
เกษตร
อื่น

รวม พท.
ทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

9,630
14,422
11,348
8,150
7,650
8,456
9,977
5,263
6,458
10,563
8,219
5,520
4,956
5,302
5,266
5,316
3,164
7,500

1,200
700
800
1,250
550
890
920
1,200
1,400
702
520
250
520
220
920
1,100
350
710

838
450
1250
550
680
281
695
742
690
905
542
335
356
409
452
954
427
529

350
200
100
345
325
281
450
255
355
924
701
800
205
308
205
1000
476
569

5
10
20
5
20
10
20
5
30
10
70
20
10
10
0
10
20
20

1,620
1,630
1,700
1,200
1,670
1,850
1,710
1,620
1,920
1,510
1,700
1,613
1,540
1,700
1,600
1,790
1,320
1,820

5
2
10
2
10
5
16
5
5
20
25
5
2
10
5
10
10
5

81
49
15
40
50
45
24
58
42
50
46
73
69
79
38
77
33
78

4,189
3,111
4,055
3,402
3,345
3,941
3,855
3,895
4,432
4,143
3,644
3,126
2,725
2,756
3,230
4,966
2,646
3,731

รวม

137,160

14,202

11,717

7,829

295

29,513

152

947

65,192

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
2.4.3 ประวัติควำมเป็ นมำของสมำชิ กในชุ มชนรู ปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน
1) ประวัติความเป็ นมาของตาบลผาสุ ก แยกออกจากตาบลหนองหญ้าไช เมื่อปี พ.ศ. 2531
โดยมีนายทองแดง ขันธจานง เป็ นกานันคนแรกปั จจุบนั มี นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว เป็ นกานัน ประชากรส่ วนใหญ่
อพยพมาจากหลายจังหวัดทางภาคอีสานภาษที่พดู ภาษไทยอีสาน 100%
2) ตาบลผาสุ กจะตั้งบ้านเรื อนรวมตัวเป็ นกลุ่มในหมู่บา้ น อยูต่ ามริ มเส้นทางสัญจรและ
อยูต่ ามวัด ,โรงเรี ยน, สาธารณูปโภคต่างๆ ส่ วนพื้นที่การเกษตรจะกระจายตัวอยูร่ อบๆ หมู่บา้ น
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2.4.4 กำรปกครอง แบ่ งออกเป็ น 18 หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1 บ้านผาสุ ก
มี นายคาสี จันทร์ไทย
หมู่ที่ 2 บ้านคาไฮ
มี นายสมนึก ศรี อานวย
หมู่ที่ 3 บ้านคายาง
มี นายสาเนียร เอกพันธ์
หมู่ที่ 4 บ้านคาน้อย
มี นายสงคราม โมระสาก
หมู่ที่ 5 บ้านดงกลาง
มี นายวีระวัด เรื องชัย
หมู่ที่ 6 บ้านคาจวง
มี นายสมบูรณ์ น้อยเสนา
หมู่ที่ 7 บ้านน้อยมาลีสถาพร มี นายสมพร เหนื อเก่ง
หมู่ที่ 8 บ้านคาน้อยใหม่ไทยเจริ ญ มี นายนิยม ทิพโชติ
หมู่ที่ 9 บ้านวังทอง
มี นายไพรทูลย์ แก้วสุ วรรณ
หมู่ที่ 10 บ้านผาทอง
มี นายแพง เกิดกลาง
หมู่ที่ 11 บ้านดานใหญ่
มี นายชวะเรช ค้อไผ่
หมู่ที่ 12 บ้านคายางน้อย
มี นายสุ ระจิตร ศรี สุวรรณ์
หมู่ที่ 13 บ้านสุ มณฑา
มี นายไพทูล ศรี สวาท
หมู่ที่ 14 บ้านคาไฮน้อย
มี นายสาคร สิ งห์โคตร
หมู่ที่ 15 บ้านสมสวัสดิ์
มี นายพยับ ศรี มีชยั
หมู่ที่ 16 บ้านยางเจริ ญ
มี นายทองหมุ่น คาพิชชู
หมู่ที่ 17 บ้านดงเศรษฐี
มี นายวิจิตร ไหลหาโคตร
หมู่ที่ 18 บ้านดงสวรรค์
มี นายสง่า วรรณขาว

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

2.4.5 ขนบธรรมเนียมประเพณี, พิธีกรรม, อิทธิ พลทางความคิด
1) ขนบธรรมเนียมประเพณี ตาบลผาสุ กประชากรจะอพยพมาจากจังหวัดต่างๆ 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
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3) อิทธิพลทางความคิด ปั จจุบนั ประชาชนจะได้รับข่าวสารจากสื่ อต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ทาให้ความเชื่อแบบเก่าๆ เริ่ มจะลดน้อยลง เริ่ มมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้
2.4.6 ศำสนำสิ่ งยึดเหนี่ยว และข้ อห้ ำมต่ ำงๆ
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ จะเห็นได้จากมีการสร้างวัดและสานักสงฆ์ทุกหมู่บา้ น มีการ
ทาบุญที่วดั ในวันสาคัญทางพุทธศาสนา พระสงฆ์จะเป็ นที่นบั ถือของชาวบ้าน มีการเสี ยสละทั้งกาลังทรัพย์และกาลัง
กายในการบูรณะวัด เพื่อใช้เป็ นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคม
ข้อห้ามต่างๆ
1. ห้ามสี ขา้ วในวันพระ
2. ห้าฆ่าสัตว์ในวันพระ (วัว, กระบือ, สุ กร, แพะ, แกะ, ม้า)
3. ห้ามใช้แรงงานสัตว์ในวันพระ
4. ห้ามตัดไม้ในวันพระ
2.4.7 กำรศึกษำ
โดยทัว่ ไปประชากรในตาบลผาสุ กยังมีระดับการศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากอยูห่ ่าง
ไกลจากสถานศึกษาในระดับสู งและปั ญหาเรื่ องเศรษฐกิจ ปั จจุบนั นี้ ตาบลผาสุ ก มีโรงเรี ยนอยู่ 4 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
2.4.8 ผู้นำตำมธรรมชำติ, กลุ่มตำมธรรมชำติ
1) ผูน้ าธรรมชาติ ผูน้ าตามธรรมชาติจะเป็ นบุคคลที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ ซึ่ งได้แก่
- พระภิกษุ พระจะเป็ นผูน้ าของราษฎรในหมู่บา้ นเพราะเป็ นที่เคารพของราษฎร
- ครู ซึ่ งครู จะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแก่ราษฎรในหมู่บา้ น และยังเป็ นผูน้ าในการบริ หารพัฒนาหมู่
บ้าน เพราะครู จะเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในชุมชน
2) กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มธรรมชาติในตาบลผาสุ กมีอยูจ่ านวนหลายกลุ่มด้วยกันซึ่ งส่ วนมากจะเกิดจากผูท้ ี่ทา
กิจกรรมคล้ายๆ กัน เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มผูป้ ลูกสมุนไพร
กลุ่มทอผ้า, กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็ นต้น ซึ่ งกลุ่มตามธรรมชาติเหล่านี้ จะมีการจัดตั้งผูน้ าและกรรมการของกลุ่ม
เพื่อให้กลุ่มของตนเองมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
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2.4.9 กำรรวมกลุ่มเพือ่ ประกอบอำชี พ
การประกอบอาชีพในตาบลผาสุ กมีอยูห่ ลายอาชีพด้วยกัน ซึ่ งแต่ละอาชีพก็มกั จะมีปัญหาเหมือนๆ
กันคือปั ญหาเรื่ องราคาตกต่า ฉะนั้นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเดียวกันจึงมีการรวมกันเพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องราคา
ผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาด มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เกินความต้องการของ
ตลาด เช่น กลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ , สมาคมชาวไร่ ออ้ ย , กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรื อน,
กลุ่มส่ งเสริ มและการเลี้ยงสัตว์, กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน ก็รวมกลุ่มทาให้แก้ปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งเพราะพ่อค้ายัง
เป็ นผูก้ าหนดราคาผลผลิต
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บทที่ 3
สถำนกำรณ์ ของชุมชน
3.1 ปัญหำของชุ มชน (เรี ยงตามลาดับความสาคัญ)
กายภาพ
ชีวภาพ
1.ดินขาดความอุดม
1.ขาดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่
สมบูรณ์
ให้ผลผลิตสู ง
2.เส้นทางคมนาคมเป็ น
2.ใช้สารเคมีมากเกินไป
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
ตกต่าไม่แน่นอน

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 ลำดับควำมสำคัญของปั ญหำชุ มชนด้ ำนกำรเกษตร
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 เพลี้ยแป้ งระบาดในมันสาปะหลังทาให้ผลผลิตตกต่า
3.3 ศักยภำพของชุ มชน(ภูมิปัญญำท้ องถิ่น,จุดหมำยของท้ องถิ่น)
ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็ นชุมชนใหญ่ มีจานวน 18 หมู่บา้ น ประชากร
15,036 คน ครัวเรื อนเกษตรกร 3,608 ครัวเรื อน มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทานา อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง การ
เลี้ยงสัตว์ ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีการสร้างระบบการผลิตและการตลาด
รวมทั้งการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นรู ปของกลุ่มกองทุนบ้างแล้ว
ตาบลผาสุ ก มีความพร้อมในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานที่ยงั่ ยืนเพื่อ
เป็ นแบบอย่างต่อไป
3.3.1 ภูมิปัญญำท้ องถิ่นตำบลผำสุ ก
1. ทอเสื่ อกก
2. เลี้ยงกบในนาข้าว
3. การปลูกแตงร้าน/แตงโม
4. การสานกระติบข้าว
5. หมอยาสมุนไพร
6. ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
7. ทาปุ๋ ยชีวภาพใช้เอง
8. ผลิตข้าวกล้องงอก
9. ทอผ้าพื้นเมือง
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3.3.2 จุดเด่ น
ตาบลผาสุ ก สภาพแวดล้อมโดยร่ วมเป็ นภูเขา เกษตรกรส่ วนมากเริ่ มหันมาปลูกยางพารากัน การที่จะพัฒนา
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวได้ คือ น้ าตกผาทอง น้ าตกธารสวาท และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ที่บา้ นคาจวง ตาบลผาสุ ก
3.3.3 ข้ อมูลในเวทีตำบลแบบมีส่วนร่ วมเพือ่ วำงแผนพัฒนำกำรเกษตรตำบลผำสุ กพบว่ำตำบลผำสุ กทีข้อมูล
ศักยภำพในตำบลสรุ ปได้ ดังนี้
ตำรำงข้ อมูลศักยภำพ(ของดี) ตำบลผำสุ ก
ของดี
- สมุนไพร
- ไก่พ้นื เมือง
- อ้อยโรงงาน
- มันสาปะหลัง
- ปุ๋ ยชีวภาพ
- พืชพื้นเมือง
- ทอผ้าพื้นเมือง

หมู่ที่
1-18
1-18
1-18
1-18
1-18
1-18
1-18

3.4 วิสัยทัศน์ ของชุ มชน
3.4.1 ฝันของบุคคล
- มีเงินทองจานวนมากๆ
- มีสุขภาพแข็งแรง
- อยากให้ผลผลิตการเกษตรราคาไม่ตกต่า
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.4.2 ฝันของชุ มชน
- ผลผลิตการเกษตรได้รับการประกันราคาจากรัฐบาล
- ไม่มีการระบาดของโรคพืชและสัตว์
- อยากให้ชุมชนมีเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพมากกว่านี้
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
- ปลอดยาเสพย์ติดทั้งคนขายและผูเ้ สพย์
- มีแหล่งรับซื้ อผลผลิตทางการเกษตรที่มนั่ คงแน่นอนและสามารถจาหน่ายได้อย่างรวดเร็ ว
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3.4.3 ฝันทีเ่ ป็ นไปได้
- ต้องการให้ชุมชนมีรายได้อย่างเพียงพอ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ ึน
- ต้องการให้ชุมชนมีการออมและเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
- ต้องการให้ชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและปลูกไม้พ้นื เมืองเศรษฐกิจทุกหมู่บา้ น
- ทางคมนาคมขนส่ งเป็ นถนนลาดยางหรื อคอนกรี ตทุกเส้นทางในการเชื่อมต่อกับตาบลอื่นๆ
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บทที่ 4
4. กำรสั งเครำะห์ ข้อมูล
4.1 ประวัติกำรประกอบอำชี พของชุ มชน
การประกอบอาชีพของตาบลผาสุ ก ร้อยละ 90 ของประชากรจะประกอบอาชีพการเกษตรทั้งปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ มาแต่ด้ งั เดิม พืชที่เกษตรกรปลูกแต่แรก คือ ข้าว,ปอแก้ว ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นพันธ์พ้นื เมือง ต่อมาก็นาพันธ์ที่
ส่ งเสริ มเข้ามาปลูก และมีการนามันสาปะหลังเข้ามาปลูกแทนปอแก้ว เนื่องจากมันสาปะหลังมีราคาที่ไม่แน่นอนราคา
ขึ้นลงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรจึงหันมาปลูกอ้อยโรงงานแทนเพราะว่ามีโรงงานน้ าตาลรองรับและราคาก็
มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และมีการนาอ้อยโรงงานพันธุ์ใหม่เข้ามาปลูกเรื่ อยๆ นอกจากพืชที่กล่าวมาแล้วยังมีการ
ปลูกพืชผัก ไม้ผล ยางพารา แต่ก็เป็ นส่ วนน้อย
การเลี้ยงสัตว์แต่ก่อนจะเลี้ยงพันธุ์พ้นื เมือง และปรับปรุ งพันธุ์มาเรื่ อยๆ สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้ อ กระบือ ไก่
พื้นเมือง สุ กร สาหรับกระบือแต่ก่อนจะเลี้ยงไว้ใช้งาน แต่ขณะนี้มีเครื่ องจักรกลเข้ามาแทนที่ ทาให้ปริ มาณกระบือ
ลดน้อยลง
4.2 ลักษณะกำรผลิต,เทคนิค,ระบบ
4.2.1 กำรผลิตพืช
ในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากเนื่องจากประชาชนในตาบลผาสุ กมีอาชีพหลากหลาย รายได้จาก
การทานาหรื อการเกษตรบางครอบครัวไม่ได้ยดึ เป็ นรายได้หลักเนื่องจากมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านเช่น พื้นที่ที่ถือครองทา
การเกษตรของแต่ละครอบครับลดลงผลผลิตคงเดิมต้นทุนกรผลิตสู งเนื่องจาก
- ค่าจ้างไถ เนื่ องจากไม่เลี้ยงกระบือ
- ค่าปั กดา ค่าเก็บเกี่ยว ฯลฯ เนื่องจากไม่มีแรงงาน
- ค่าปุ๋ ย/สารกาจัดวัชพืช /แมลงศัตรู พืชที่สูงขึ้น ดินเสื่ อมสภาพไม่มีการบารุ ง
จากกรณี ดงั กล่าวของเกษตรกรหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรมส่ งเสริ มการเกษตร
ได้ให้การช่วยเหลือผ่านศูนย์บริ การและถ่ายถอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ กหลายด้าน เช่น การอบรม
โรงเรี ยนเกษตรกรข้าว,อ้อยและมันสาปะหลัง
4.2.2 กำรผลิตสั 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 มซึ่งตาบลผาสุ กมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น ห้วยพันชาด ลาน้ าปาวและลาห้วย
ต่าง ๆ ที่เป็ นแหล่งที่มีปลาอุดมสมบูรณ์
ปั จจุบนั เกษตรกรได้มีการพัฒนาการทาการเกษตรที่เป็ นระบบมากขึ้น มีการทากิจกรรมการเกษตรที่
หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เช่น การปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ประมง ฯลฯ ซึ่ งเราเรี ยกว่าไร่ นา
ส่ วนผสม ซึ่ งมีระบบการเลี้ยงที่ครบวงจรมากขึ้น หากเกษตรกรมีความขยัน สนใจและตั้งใจในการผลิตจะทาให้พ้นื ที่
ตาบล คาโคกสู ง เป็ นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สามารถจาหน่ายให้ชุมชนเมืองได้ ก็จะทาให้เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ ขึ้น

-

อนึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในอาชีพเกษตรกรได้มีการแต่งตั้งเกษตรกรอาสาด้านต่างๆ
- เกษตรกรอาสาด้านประมง
- เกษตรกรอาสาด้านปศุสัตว์
- หมอดินอาสา
- เกษตรอาสาด้านพืช
เกษตรอาสาด้านครู บญั ชีสหกรณ์
4.3 ปัจจัย,เงื่อนไขในกำรผลิต,ผลตอบแทนทีไ่ ด้
4.3.1 สภาพดินฟ้ าอากาศซึ่งเป็ นปัญหาที่สาคัญ
- น้ าท่วม มีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่ม จะมีปัญหาน้ าท่วมทุกปี
- ฝนแล้งมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวถึงแม้ผลผลิตไม่เสี ยหาย 100% แต่ปริ มาณก็ลดลง
4.3.2 ปัจจัยการผลิตมีราคาแพงเนื่องจากขีดความสามารถในการผลิตเองยังต่า
4.3.3 ค่าจ้างแรงงานสู งผลตอบแทนต่าไม่คุม้ กับการลงทุนราคาผลผลิตต่า
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4.4 กลยุทธ์ ทำงเลือก (2556-2558)
4.4.1 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
1.โครงการอบรมกลุ่มส่ งเสริ มอาชีพภายในตาบล
2.โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
3.โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
4.โครงการอบรมการป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช
5.โครงการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
6.โครงการผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพ
7.โครงการฝึ กอบรมการกรี ดยางพารา
4.4.2 แผนกำรลงทุน
1.พัฒนาศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
2. กองทุนผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
3. จัดหาตลาดจาหน่ายสิ นค้าทางการเกษตร
4. สนับสนุนศูนย์ขา้ วชุมชนประจาตาบลผาสุ ก
5. สนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้านคาโคกสู ง
4.4.3 แผนปรับปรุ งฟื้ นฟูทรั พยำกรและสิ่ งแวดล้อม
1.โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน
2.โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
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บทที่ 5
แนวทำงกำรพัฒนำชุ มชนตำบลผำสุ ก
5.1 แผนถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
5.1.1 โครงการอบรมกลุ่มส่ งเสริ มอาชีพภายในตาบล
- กิจกรรมจัดเวทีเรี ยนรู ้กลุ่มอาชีพเป้ าหมาย
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
5.1.2 โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิ ตการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
5.1.3 โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การจัดไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
5.1.4 โครงการอบรมการป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช
5.1.5 โครงการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
- กิจกรรมส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
5.1.6 โครงการผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิตน้ าหมักชี วภาพ
5.1.7 โครงการฝึ กอบรมการกรี ดยางพารา
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การกรี ดยางพารา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
5.2 แผนกำรลงทุน(แผนธุรกิจชุ มชน)
5.2.1 พัฒนาศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
- กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุ งศูนย์บริ การฯ
5.2.2 กองทุนผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมการบริ หารกองทุน
5.2.3 จัดหาตลาดจาหน่ายสิ นค้าทางการเกษตร
- กิจกรรมการบริ หารกองทุนและการเชื่อมโยงผลผลิต
5.2.4 สนับสนุนศูนย์ขา้ วชุมชนประจาตาบลผาสุ ก
- กิจกรรมการจัดซื้ อเมล็ดพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีให้เกษตรกรในตาบลโดยผ่านศูนย์ขา้ วชุมชน
5.2.5 สนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้านคาโคกสู ง
- กิจกรรมสนับสนุนปั จจัยการผลิตในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ

30

5.3 แผนปรับปรุ งฟื้ นฟูทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม
5.3.1 โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน
- กิจกรรมสนับสนุนการทาปุ๋ ยพืชสด
- กิจกรรมส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพและน้ าสกัดชีวภาพ
5.3.2 โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมการจัดการระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชบารุ งดิน
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี พ.ศ. 2556 - 2558
ศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลผำสุ ก
อ. วังสำมหมอ จ. อุดรธำนี ด้ ำนอำชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนกำร
ถ่ ำยทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดั

1. โครงการอบรมกลุ่มส่ งเสริ ม

อาชีพภายในตาบล
- กิจกรรมจัดเวทีเรี ยนรู ้กลุ่ม
อาชีพเป้ าหมาย
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่

- เพื่อส่ งเสริ มความรู ้
เกษตรกรในการวิเคราะห์
สถานการณ์กลุ่มเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาประจากลุ่ม
-เพื่อศึกษาดูงานแล้วนามา
ปรับใช้กบั กลุ่มฯ

-คัดเลือกกลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ - คณะกรรมการศูนย์ฯ 600,000 บาท
ในตาบล/คัดเลือกรายชื่อ
- อบต.ผาสุ ก
-อบต.ผาสุ ก
เกษตรกรในกลุ่มเพื่อเป็ น - สนง.เกษตรอาเภอ
ตัวแทนการจัดอบรม
-จัดอบรมเกษตรกรใน
ตาบลผาสุ ก

-กลุ่มอาชีพต่างๆมี
ความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้ร้อยละ
80

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

-ส่ งเสริ มการผลิตผักมี
คุณภาพปลอดภัยจาก
สารเคมีอย่างต่อเนื่อง
-เพื่อถ่ายทอดความรู ้เรื่ อง
การผลิตผักที่ถูกวิธี

-จัดตั้งกลุม้ ผูผ้ ลิต
-จัดอบรม
-คณะกรรมการศูนย์ฯ
-ตรวจสอบคุณภาพ
-สนง.เกษตรอาเภอ
-ส่ งเสริ มการผลิตและใช้ปุ๋ย -อบต
ชีวภาพหรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์
-จัดทาแปลงสาธิ ต

-เกษตรกรสมาชิกลด
การใช้สารเคมีลงร้อย
ละ 100

90,000 บาท
-กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
-อบต
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลผำสุ ก
อ. วังสำมหมอ จ. อุดรธำนี ด้ ำนอำชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนกำร
ถ่ ำยทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การจัด
ไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมศึกษาดูงานไร่ นาสวน
ผสม

4.โครงการอบรมการป้ องกัน

และกาจัดศัตรู พืช
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
ป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

-เพื่อใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ -รวบรวมกลุ่มผูผ้ ลิต
ได้เต็มที่
-อบรมละทาแปลงสาธิ ต
-เพื่อลดความเสี ยงในด้าน
-ทัศนศึกษาดูงาน
การตลาด
-เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-เพื่อให้เกษตรกรมีความรุ ้
ความเข้าใจอย่างถูกต้องใน
การป้ องกันและกาจัดแมลง
ศัตรู พืช

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)
-คณะกรรมการ
บริ หารศูนย์ฯ
-สนง.เกษตรอาเภอ
-อบต.ผาสุ ก

--ฝึ กอบรมเกษตรกร
-คณะกรรมการ
เป้ าหมาย
บริ หารศูนย์ฯ
-จัดทาจุดสาธิ ตการ
-อบต. คาโคกสูง
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืชอย่าง
ถูกวิธี

แหล่งงบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดั

90,000 บาท
-กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
-อบต.ผาสุ ก

-เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการสามารถนาไป
ปฏิบตั ิร้อยละ 90

150,000 บาท
-อบต. คาโคกสูง

-เกษตรกรมีการลดใช้
สารเคมีและปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้องในการป้ องกัน
กาจัดศัตรู พืช
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลผำสุ ก
อ. วังสำมหมอ จ. อุดรธำนี ด้ ำนอำชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนกำร
ถ่ ำยทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

5.โครงการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพ
อัดเม็ด
- กิจกรรมส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ย
ชีวภาพอัดเม็ด

-เพื่อลดต้นทุนการผลิต
-รณรงค์การใช้ปุ๋ยหมัก
-ฟื้ นฟูสภาพดินและปรับปรุ ง ชีวภาพทดแทนการใช้
สภาพดินให้ดีข้ ึน
ปุ๋ ยเคมี
- จัดซื้ อวัสดุ/อบรม/และ
ผลิต

6.โครงการผลิตปุ๋ ยน้ าหมัก

-เพื่อลดต้นทุนการผลิต
-อบรมเกษตรกรเป้ าหมาย
-ฟื้ นฟูสภาพดินและปรับปรุ ง -จัดทาจุดสาธิ ตการผลิตน้ า
สภาพดินให้ดีข้ ึน
หมักชีวภาพในชุมชน

ชีวภาพ
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ

ผูร้ ับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)
(บาท)
-คณะกรรมการ
1,500,000 บาท
บริ หารศูนย์ฯ
-อบต.คาโคกสุ ง
-หมอดินอาสา
-กรมพัฒนาที่ดิน
-อบต

-คณะกรรมการ
บริ หารศูนย์ฯ
-หมอดินอาสา
-อบต.ผาสุ ก

60,000 บาท
-อบต. คาโคกสูง

ตัวชี้วดั
-ดินมีความอุดมสมบูรณ์
-ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
-ลดต้นทุนในการการ
ผลิต
-ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

-ดินมีความอุดมสมบูรณ์
-ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
-ลดต้นทุนในการการ
ผลิต
-ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลผำสุ ก
อ. วังสำมหมอ จ. อุดรธำนี ด้ ำนอำชีพเกษตรกรรม
แผน
แผนกำร
ถ่ ำยทอด
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม
7.โครงการฝึ กอบรมการกรี ด

ยางพารา
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การ
กรี ดยางพารา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

-เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ใน
เรื่ องการกรี ดยางพาราอย่าถูก
วิธีสามารถนาไปใช้ในแปลง
ของเกษตรกรได้เองและ
สามารถรับจ้างกรี ดยางพารา
ในท้องถิ่นเพื่อเป็ นอาชีพได้

-อบรมเกษตรกรเป้ าหมาย
-ศึกษาดูงานในแปลงที่มี
การเปิ ดกรี ดยางพาราและ
ได้รับผลผลิตแล้ว

ผูร้ ับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)
(บาท)
-คณะทางาน
240,000 บาท
ศูนย์บริ การฯ
-อบต. คาโคกสูง
-อบต
-กลุ่มผูผ้ ลิตยางพารา
ในตาบล
-สนง.เกษตรอาเภอ

ตัวชี้วดั
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการรับจ้าง
กรี ดยางพารา
-เกษตรกรมีความรู ้
ความเข้าใจอย่างถูกวิธี
ในการกรี ดยางพาราร้อย
ละ 90 ลดต้นทุนการจ้าง
กรี ดยางพารา
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลผำสุ ก
อ. วังสำมหมอ จ. อุดรธำนี ด้ ำนอำชีพเกษตรกรรม
แผน

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

- เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

แผนกำรลงทุน 1.พัฒนาศูนย์บริ การและ

-ใช้เป็ นทุนเพื่อปรับปรุ ง
และพัฒนาศูนย์บริ การฯ
ประจาตาบล

ผูร้ ับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
ตัวชี้วดั
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)
(บาท)
--คณะทางาน
60,000 บาท
- ประชาชนสามารถเข้า
ศูนย์บริ การฯ
- อบต.ผาสุ ก
รับบริ การจาก
-อบต
ศูนย์บริ การฯ ไก้ ณ จุด
เดียวและมีความพร้อม
ในการบริ การ

-สมาชิกกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ใน
การผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
-ใช้เป็ นทุนในการจัดการ
ปรับปรุ งคุณภาพการผลิต

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-อบต

180,000 บาท
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีเงินหมุนเวียนในกลุ่ม

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-อบต
-เครื อข่ายตลาดผูร้ ับ
ซื้ อผลผลิตการเกษตร

75,000 บาท
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
และมีทางเลือกในการ
จาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

วิธีดาเนินการ

- กิจกรรมสนับสนุนการ
ปรับปรุ งศูนย์บริ การฯ

2.กองทุนผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
- กิจกรรมการบริ หารกองทุน

เป็ นแหล่งเงินทุนในการ
พัฒนาการผลิตผักปลอดภัย
จากสารพิษ

-เพื่อส่ งเสริ มอาชีพ
-จัดหาตลาด/จัดรณรงค์วนั
เกษตรกรรมของเกษตรกรใน เกษตรกรพบสถาน
ทางการเกษตร
ชุมชนให้มีเครื อข่ายการตลาด ประกอบการที่รับซื้ อ
- กิจกรรมการเชื่ อมโยงผลผลิต
ผลผลิตทางการเกษตร
3.จัดหาตลาดจาหน่ายสิ นค้า
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลผำสุ ก
อ. วังสำมหมอ จ. อุดรธำนี ด้ ำนอำชีพเกษตรกรรม
แผน

โครงการ/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

- เพื่อสนับสนุนและจัดซื้ อ
เมล็ดพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีให้กบั
ประจาตาบลผาสุ ก
- กิจกรรมการจัดซื้ อเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลผาสุก
เพื่อบริ หารจัดการให้
ข้าวพันธุ์ดีให้เกษตรกรใน
ตาบลโดยผ่านศูนย์ขา้ วชุมชน เกษตรกรในตาบลได้มีพนั ธุ์
ข้าวพันธุ์ดีปลูก

แผนกำรลงทุน 4.สนับสนุนศูนย์ขา้ วชุมชน

5. สนับสนุนการดาเนิ นงาน

- สนับสนุนปั จจัยการผลิต

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้าน
เพื่อดาเนินการของกลุ่มยุว
คาโคกสู ง
เกษตรกรและใช้เป็ นกองทุน
- กิจกรรมสนับสนุนปั จจัยการ ของกลุ่มฯ
ผลิตในการดาเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม

-จัดซื้ อพันธุ์ขา้ ว
-คณะกรรมการศูนย์ขา้ ว
ชุมชนจัดทาบัญชีให้
เกษตรกรมารับพันธุ์ขา้ ว
ตามเป้ าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
ตัวชี้วดั
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)
(บาท)
-คณะทางาน
150,000 บาท
-เกษตรกรมีพนั ธุ์ขา้ ว
ศูนย์บริ การฯ
- อบต.ผาสุ ก
พันธุ์ดีปลูกร้อยละ 100
-อบต.ผาสุ ก
- กองทุนศูนย์ขา้ วชุมชน
มีเงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินการ

-จัดซื้ อปัจจัยการผลิต
-เป็ นทุนในการบริ หาร
จัดการกลุ่มฯ

-คณะทางาน
ศูนย์บริ การฯ
-อบต.ผาสุ ก

วิธีดาเนินการ

90,000 บาท
-อบต,คาโคกสูง

-กลุ่มยุวเกษตรกรมีการ
พัฒนาและมีกิจกรรม
เยาวชนเกษตรกร
สามารถมีความรักและ
หวงแหนในอาชีพ
เกษตรกรรม
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี พ.ศ. 2556-2558
ศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลผำสุ ก
อ. วังสำมหมอ จ. อุดรธำนี ด้ ำนอำชีพเกษตรกรรม
แผน

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการปรับปรุ งบารุ งดิน
แผนฟื้ นฟู
ทรัพยำกรและ - กิจกรรมสนับสนุนการทาปุ๋ ยพืชสด
- กิจกรรมการส่ งเสริ มการไถกลบตอ
สิ่ งแวดล้ อม
ซังข้าวในไร่ นาเกษตรกร

2. โครงการจัดทาไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมการจัดการระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนและการปลูกพืชบารุ ง
ดิน

เหตุผลประกอบ

วิธีดาเนินการ

-เพื่อลดต้นทุนการผลิต
-เพื่อฟื้ นฟูสภาพดินและ
ปรับปรุ งบารุ งดินให้ดี
ขึ้น
-ลดสารพิษตกค้างอัน
เกิดจากการใช้สารเคมี

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

-เพื่อจัดระบบการปลูก -จัดอบรมระบบการปลูกพืช
พืชให้ถกู วิธีเพื่อให้มี
และศึกษาดูงาน
ความหลากหลายในการ
จัดระบบการปลูกพืช
-เพื่อลดความเสี่ ยง
-เพื่อบารุ งดิน

ผูร้ ับผิดชอบ
(รายชื่อกลุ่ม,องค์กร)
-คณะกรรมการ
ศูนย์บริ การฯ
-อบต. คาโคกสูง
-เกษตรอาสา(หมอ
ดิน)
- สนง.เกษตรอาเภอ

แหล่งงบประมาณ
(บาท)
300,000 บาท
-กรมพัฒนาที่ดิน
-อบต,อบจ
-งบพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ

-ดินมีความอุดม
สมบูรณ์
-ลดต้นทุนการผลิต
ใช้ปุ๋ยเคมีนอ้ ยลง
-ลดการใช้สารเคมี

-คณะกรรมการ
ศูนย์บริ การฯ
-คณะกรรมการ
บริ หารกลุ่มผูผ้ ลิต
-อบต.ผาสุ ก

450,000 บาท
-อบต
-เกษตรและสหกรณ์
จ. อุดรธานี

-สมาชิก/กลุ่มมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
-เกษตรกรสามารถ
ปลูกพืชได้ตลอดปี

ตัวชี้วดั
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บทที่ 6
โครงกำรและกิจกรรม
1.โครงกำรอบรมกลุ่มส่ งเสริ มอำชี พภำยในตำบล
1.2 ภำยใต้ แผน
- แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- องค์การบริ หารส่ วนตาบลผาสุ ก
1.4 หลักกำรและเหตุผล
ตาบลผาสุ กมีกลุ่มอาชีพที่ดาเนินการทั้งกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่ งเป็ นการสนับสนุนการ
ดาเนินการรวมกลุ่มเพื่อประกอบการอย่างเป็ นระบบและทาให้กลุ่มมีรายได้เสริ มจากการดาเนินการ สมาชิกของกลุ่มเกิด
รายได้เพิ่ม มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม เป็ นการสนับสนุน การบริ หารจัดการภายในกลุ่ม สมาชิกมีการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ อันจะนามาซึ่ งความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของเกษตรกรภายในตาบลต่อไป
1.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มความรู ้เกษตรกรในการวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มเพื่อจัดทาแผนพัฒนาประจากลุ่ม
-เพื่อศึกษาดูงานแล้วนามาปรับใช้กบั กลุ่มฯ
1.6 เป้ำหมำย ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 6 กลุ่ม 120 ราย
- ปี 2557 จานวน 6 กลุ่ม 120 ราย
- ปี 2558 จานวน 6 กลุ่ม 120 ราย
1.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1 - 18 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
1.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
- จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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1.9 แผนกำรดำเนินงำน (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 หารศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.คัดเลือกบุคคลเป้ าหมาย
4.อบรมเกษตรกร
5.รายงานผล
1.10 วิธีกำรดำเนินงำน
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมกลุ่มอาชีพภายใน
ตาบลของตาบลผาสุ ก
- เสนอโครงการหาเงินสนับสนุนงบประมาณจากส่ วนราชการ เช่น อบต,อบจ,
- คัดเลือกเกษตรกรเป้ าหมายจาก 18 หมู่บา้ น 360 ราย
- อบรมเกษตรกร
- ติดตามผลเกษตรกร อบรมบัญชีฟาร์มโดยคณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
1.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อหน่วย
งบประมาณปี (บาท)
(บาท)
2556
2557
2558
รวม
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้ 18 กลุ่ม / 360 ราย
600,000
200,000 200,000 200,000 600,000
การจัดทาบัญชีฟาร์ม
- การศึกษาดูงาน
360 ราย
รวม
600,000
200,000 200,000 200,000 600,000
1.12 ผลตอบแทนของโครงกำร / กิจกรรม
- กลุ่มอาชีพต่างๆมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ร้อยละ 80
- กลุ่มอาชีพที่เข้าร่ วมโครงการมีแผนพัฒนาประจากลุ่ม
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2 โครงกำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษ
2.1 โครงกำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษ ปี 2556-2558
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิ ตการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
- กิจกรรมบริ หารกองทุน
2.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แผนการลงทุน
- แผนพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
2.4 หลักกำรและเหตุผล
พืชผักเป็ นอาหารที่ให้คุณค่าทางด้านโภชนาการที่จาเป็ นต่อร่ างกายของมนุษย์มีส่วนประประกอบที่เป็ น
เซลลูโลสมีผลต่อระบบขับถ่ายของร่ างกายประกอบด้วยวิตามินต่างๆ ซึ่ งร่ างกายจะขาดไม่ได้เกษตรกรได้ปลูกพืชผักเพื่อ
จาหน่ายเป็ นอาชีพเสริ มซึ่ งทารายได้แก่เกษตรกร
สภาพการณ์ในปัจจุบนั เกษตรกรประสบปัญหาในในการปลูกพืชผักเป็ นอย่างมากเช่นการใช้สารเคมี การ
ขาดเงินทุน ดินเสื่ อมสภาพปั ญหาเหล่านี้สร้างความท้อแท้แก่เกษตรกรจนเลิกประกอบอาชีพนี้ไปหลายรายและ
สถานการณ์การใช้สารเคมีในปั จจุบนั นี้รุนแรงมากหลากทุกฝ่ ายไม่ตระหนักช่วยกันรณรงค์หาทางป้ องกันเพื่อให้ผผู ้ ลิต
ผูบ้ ริ โภคตลอดจนสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย
ดังนั้นโครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารผิดจึงเป็ นโครงการฯหนึ่งซึ่ งตระหนักหาหนทางป้ องกัน
ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้อาชี พปลูกผักเป็ นอาชีพที่ยงั่ ยืนและมัน่ คงสื บไป จึงควรให้มีการฝึ กอบรม และจัดทาแปลงสาธิ ต
การใช้สารชีวภาพตลอดจนสนับสนุนกองทุน
2.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
- เพื่อให้ผผู้ ลิตและผูบ้ ริ โภคปลอดภัยจากการบริ โภคผลผลิต
- เพื่อให้เกษตรได้รับความรู้เรื่ องอันตรายจากการใช้สารเคมี
- เพื่อมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีซ่ ึ งก่อให้เกิดอันตรายต่อผูผ้ ลิต,ผูบ้ ริ โภค
- เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมและความสมดุลของธรรมชาติ
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2.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน 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 ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1 ตาบล คาโคกสู ง อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
2.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
2.9 แผนกำรดำเนินงำน
- คัดเลือกพื้นที่
- จัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิต
- อบรมเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
- ดาเนินการตามโครงการ
- ประเมินผล
- รายงานผล
2.10 วิธีกำรดำเนินงำน
- ประชุมชี้แจง
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากส่ วนราชการ เช่น อบต,อบจ,จากงบบูรณาการจังหวัด
- คัดเลือกพื้นที่เกษตรกร
- จัดอบรมเกษตรกร
- ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดทาแปลงสาธิตเป็ นหลัก
- ติดตามผลการดาเนินงาน
- ประเมินผล / รายงานผล
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2.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้การ 1 กลุ่ม / 90 ราย
90,000
30,000 30,000 30,000
ผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ
- จัดทาแปลงสาธิตการ
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
รวม
90,000
30,000 30,000 30,000
แผนการลงทุน
- การบริ หารกองทุน
180,000
60,000 60,000 60,000
รวม
50,000
50,000 50,000 50,000

รวม

90,000

90,000
180,000
150,000

2.12 ผลตอบแทนของโครงกำร / กิจกรรม
- เกษตรกรผูเ้ ป็ นสมาชิกลดการใช้สารเคมี 100 %
- เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น
- สมาชิกผูผ้ ลิตมีความปลอดภัย 100 %
ปฏิทนิ กำรดำเนินโครงกำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษ 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 /
พื้นที่และศึกษาดูงาน
5.มอบวัสดุอุปกรณ์แก่
เกษตรกร
6.จัดอบรมตามกระบวนการ
โรงเรี ยนเกษตรกร4ครั้ง/
ฤดูกาล
7.เตรี ยมดิน / เตรี ยมปุ๋ ย/ปลูก
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9.การใช้สารชีวภาพ
10.การสารวจตรวจนับศัตรู พืช
11.รายงานความก้าวหน้า
12.เก็บเกี่ยวผลผลิต
13.สรุ ปผลการดาเนินงาน

3.โครงกำรไร่ นำสวนผสม
3.1 โครงกำรจัดไร่ นำสวนผสม ปี 2556-2558
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การจัดไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดไร่ นาสวนผสม
- กิจกรรมการจัดระบบการปลูกหมุนเวียนและการพืชบารุ งดิน
3.2 ภำยใต้ แผน
- แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
- แผนฟื้ นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
3.4 หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับตลาดและเศรษฐกิจเพื่ออนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมมาประกอบการตัดสิ นใจ
ปรับปรุ งระบบการผลิตโดยการเรี ยนรู ้เพิ่มทักษะการบริ การการจัดการฟาร์ มให้มีกิจกรรมหลายชนิดในการจัดไร่ นาสวน
ผสมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีมีความก้าวหน้ามัน่ คงยัง่ ยืนในการประกอบอาชี พการเกษตร
3.5 วัตถุประสงค์
-เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร
- เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีความรู ้ในการบริ หารจัดการฟาร์ ม
- เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีตน้ แบบรู ปแบบและระบบการทาฟาร์ ม
3.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 40 ราย
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 40 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม /40 ราย
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3.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1-18 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
3.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
3.9 แผนกำรดำเนินงำน (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 วิธีกำรดำเนินงำน
- ประชุมชี้แจงคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้ าหมาย
- จัดอบรมเกษตรกร
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ศึกษาดูงาน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
- ประเมินผล / รายงานผล
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3.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
หน่วย (บาท)
2556
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้การ 3 กลุ่ม / 120 ราย
90,000
30,000
จัดไร่ นาสวนผสม
- ศึกษาดูงาน
3 กลุ่ม / 120 ราย
รวม
90,000
30,000
แผนฟื้ นฟูทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม
- การจัดระบบการปลูกพืช 3 กลุ่ม / 120 ราย
450,000
150,000
หมุนเวียนและการปลูกพืช
บารุ งดิน
- สร้างจุดสาธิต
รวม
450,000
150,000
รวมทั้งสิ้ น
540,000
180,000

งบประมาณปี (บาท)
2557
2558

รวม

30,000

30,000

90,000

30,000

30,000

90,000

150,000 150,000 450,000

150,000 150,000 450,000
180,000 180,000 540,000

3.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- เกษตรกรผูโ้ ครงการนาไปปฏิบตั ิ
- เกษตรกรสมาชิกกลุ่มลดความเสี่ ยงในกิจกรรมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุ งผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรสามรถลดรายจ่ายในครัวเรื อนเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง
- มีอาหารเพียงพอและมัน่ คงในการประกอบอาชีพเกษตร
- เกษตรกรมีการบริ หารจัดการด้วยตัวเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการจัดการฟาร์ม
- มีความสามารถจัดการทรัพยากรจัดระบบการผลิตที่เหมาะสมสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีได้
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4. โครงกำรอบรมกำรป้องกันและกำจัดศัตรู พชื
4.1 โครงกำรอบรมกำรป้องกันและกำจัดศัตรู พชื ปี 2556-2558
- กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู ้
- กิจกรรมจุดสาธิ ตการป้ องกันและกาจัดศัตรู พืชทั้งก่อนและหลังปลูก
4.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
4.4 หลักกำรและเหตุผล
เกษตรกรตาบลผาสุ กมีปัญหาเรื่ องโรคและแมลงรบกวนและสร้างความเสี ยหายให้กบั การปลูกพืชเป็ น
จานวนมูลค่ามหาศาลซึ่ งทาให้เกษตรกรไม่ได้รับผลผลิตเท่าที่ควร ซึ่ งเกิดมาจากเกษตรกรไม่มีความรู ้ท้ งั ก่อนและหลังปลูก
พืชในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช ดังนั้นจึงเล็งเห็นความสาคัญในการที่จะอบรมให้ความรู ้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเพื่อนาไปใช้
ในกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ได้รับผลผลิตสู งขึ้น
4.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ที่ถูกต้องและมีความเชี่ยวชาญในการป้ องกันกาจัดแมลงศัตรู พืช
- ให้เกษตรกรรวมกลุ่มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ชุมชนได้
4.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 20 ราย
4.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1-18 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
4.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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4.9 แผนกำรดำเนินงำน (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.อบรมเกษตรกร
6.ประเมินผลโครงการ
7.รายงานผล
4.10วิธีกำรดำเนินงำน
- ประชุมชี้แจงคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้ าหมาย
- ฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู ้
- ติดตามผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
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4.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2556
2558
รวม
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้การ 3 กลุ่ม / 60 ราย
150,000
50,000 50,000 50,000 150,000
เลี้ยงไก่พ้นื เมือง
รวม

-

150,000

50,000

50,000

50,000

150,000

4.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความรู ้เรื่ องการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชได้อย่างถูกต้อง
- ลดการใช้สารเคมีภายในชุมชน
............................................................
5.โครงกำรจัดทำปุ๋ ยชี วภำพอัดเม็ด
5.1โครงกำรจัดทำปุ๋ ยชี วภำพอัดเม็ด ปี 2556-2558
- กิจกรรมส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
5.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
5.4 หลักกำรและเหตุผล
พื้นที่ตาบลผาสุ กส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจากการสารวจพบว่ามีการใช้จ่ายเป็ นค่าปุ๋ ยเคมี
และสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชเป็ นจานวนมาก ซึ่ งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งทาให้มีสารผิดตกค้างในผลผลิตทาให้เป็ น
อันตรายกับผูบ้ ริ โภคนอกจากนี้ยงั ทาให้ระบบนิเวศน์และศัตรู ธรรมชาติถูกทาลายถ้ามีการผลิตปุ๋ ยชีวภาพมาใช้จะทาให้ลด
ต้นทุนการผลิตยังเป็ นการนาเอาวัสดุที่เหลือในพื้นที่ให้เป็ นประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพ
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5.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
- เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและมีการนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อฟื้ นฟูสภาพดินและปรับปรุ งสภาพดินให้ดีข้ ึน
5.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม / 30 ราย
5.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1-18 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
5.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
5.9 แผนกำรดำเนินงำน (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 วิธีกำรดำเนินงำน
- ประชุมชี้แจง
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้ าหมาย
- ถ่ายทอดความรู ้การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
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- ดาเนินงานตามโครงการ
- ติดตามประเมินผล/รายผล
5.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2556
2558
รวม
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
-อบรม/ ส่ งเสริ มการผลิต
3 กลุ่ม / 90 ราย
1,500,000
500,000 500,000 500,000 1,500,000
ปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
รวม
1,500,000
500,000 500,000 500,000 1,500,000
5.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น
- ลดต้นทุนในการผลิต
- เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนกูย้ มื การผลิตในกลุ่ม
- เกษตรกรสามารถนาเศษผลผลิตที่เหลือใช้มาผลิตเป็ นปุ๋ ยให้เกิดประโยชน์
…………………………………………………………………….
6.โครงกำรผลิตปุ๋ ยนำ้ หมักชี วภำพ
6.1 โครงกำรผลิตปุ๋ ยนำ้ หมักชี วภำพ
- กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู ้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
6.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
6.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
6.4 หลักกำรและเหตุผล
เกษตรกรตาบลผาสุ กมีการลงทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีจานวนมากซึ่ งทาให้มีการลงทุนค่อนข้างสู งในการผลิต
อีกทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีเป็ นเวลานานทาให้ดินเสื่ อมคุณภาพจึงเล็งเห็นว่าการส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพเป็ นทางเลือก
หนึ่งที่จะทาให้เกษตรกรลดภาวะต้นทุนสู ง เป็ นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและนาสิ่ งเหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
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6.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้และสามารถนาไปปฏิบตั ิในแปลงตนเองได้อย่างถูกวิธี
- เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
- เพื่อใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ได้
6.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน 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 ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1-18 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
6.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
6.9 แผนดำเนินงำน (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.อบรมเกษตรกร
6.ติดตามประเมินผล
7.รายงานผล

6.10 วิธีกำรดำเนินงำน
- ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้ าหมาย
- อบรมถ่ายทอดความรู ้
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ติดตามประเมินผล/รายงานผล
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6.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
รวม
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- อบรมถ่ายทอดความรู ้
3 กลุ่ม / 90 ราย
60,000
20,000 20,000 20,000 60,000

รวม

-

60,000

20,000

20,000

6.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
-เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรมีการนาสิ่ งเหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์
- ลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้
………………………………………………………..

7. .โครงกำรฝึ กอบรมกำรกรีดยำงพำรำ
7.1 .โครงกำรฝึ กอบรมกำรกรีดยำงพำรำ ปี 2556-2558
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้การกรี ดยางพารา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน

-

7.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
7.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลผาสุ ก

20,000

60,000
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7.4 หลักกำรและเหตุผล
เกษตรกรตาบลผาสุ กมีการปลูกยางพาราซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและเกษตรกรที่ปลูกเริ่ มให้
ผลผลิตแล้ว แต่เกษตรกรยังมีความรู ้ในเรื่ องการกรี ดยางพาราน้อยมาก ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการ
ฝึ กอบรมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการดาเนิ นการ และ การกรี ดยางพาราแบบมืออาชีพสามารถทาให้เกษตรกร
มีอาชีพเสริ มหรื อ หลักจากการรับจ้างกรี ดยางพาราได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าการอบรมเกษตรกรกรี ดยางพาราแบบครบ
วงจรมีความจาเป็ นต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรเพื่อให้ความเป็ นอยูด่ ียงิ่ ขึ้น
7.5 วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ในเรื่ องการกรี ดยางพาราอย่างถูกวิธีสามารถนาไปใช้ในแปลงของเกษตรกรได้
เองและสามารถรับจ้างกรี ดยางพาราในท้องถิ่นเพื่อเป็ นอาชีพได้
7.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน 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 ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1-18 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
7.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
7.9 แผนกำรดำเนินงำน (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.ติดตามผลการดาเนินงาน
8.ประเมินผล/รายงานผล
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7.10 วิธีกำรดำเนินงำน
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เป้ าหมาย
- อบรมเกษตรกร
- ติดตามผลดาเนินงาน
- ประเมินผล/รายงานผล
7.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ /แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556 2557 2558
รวม
แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- การอบรมถ่ายทอดความรู ้ 3 กลุ่ม / 90 ราย
240,000
80,000 80,000 80,000 240,000
-การศึกษาดูงาน
รวม

-

240,000

80,000 80,000 80,000

240,000

7.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- เพื่อให้เกษตรกรประกอบเป็ นอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้
- เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ในการประกอบอาชีพ
- เป็ นการสร้างงานอาชีพให้แก่ชุมชน ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็ นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน
………………………………………………………………..
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8. โครงกำรพัฒนำศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล
8.1 โครงกำรพัฒนำศูนย์ บริกำรและถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล ปี 2556-2558
- กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุ งศูนย์บริ การฯ
8.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการลงทุน
8.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
8.4 หลักกำรและเหตุผล
ตาบลผาสุ กมีศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลซึ่ งให้บริ การเรื่ องการเกษตรทุก
เรื่ อง โดยมีคณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯ เป็ นตัวขับเคลื่อนการดาเนินการของศูนย์บริ การฯ การปรับปรุ ง
ศูนย์บริ การฯ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการลงทุนในเรื่ องงบประมาณสนับสนุ นเพื่อให้มีความพร้อม
ให้บริ การแก่เกษตรกรภายในตาบลผาสุ กมากที่สุด
8.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความพร้อมของศูนย์บริ การฯ ในการให้การบริ การแก่เกษตรกรมากที่สุดและเป็ นการบริ การ ณ
จุดเดียว
8.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 แห่ง
- ปี 2557 จานวน 1 แห่ง
- ปี 2558 จานวน 1 แห่ง
8.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
8.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558

56

8.9 แผนกำรดำเนินงำน (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. สนับสนุนและปรับปรุ ง
ศูนย์บริ การฯ
7.ติดตามผลประเมินผล
8.รายงานผล

8.10 วิธีกำรดำเนินงำน
-ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. คาโคกสู ง
- ปรับปรุ งศูนย์บริ การฯ ตามแผนและตามกาหนดเวลา
- ติดตามประเมินผล
- รายงานผล
8.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556 2557 2558
รวม
แผนการลงทุน
- ปรับปรุ งศูนย์บริ การฯ
1 แห่ง
60,000
20,000 20,000 20,000 60,000

รวม

-

60,000

20,000 20,000 20,000 60,000

8.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- ทาให้เกษตรกรได้รับการบริ การทางด้านการเกษตรอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพ ร้อยละ 100
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9. จัดหำตลำดจำหน่ ำยสิ นค้ ำทำงกำรเกษตร
9.1จัดหำตลำดจำหน่ ำยสิ นค้ ำทำงกำรเกษตร ปี 2556-2558
- กิจกรรมการเชื่ อมโยงผลผลิต
9.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการลงทุน
9.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
9.4 หลักกำรและเหตุผล
เกษตรกรตาบลผาสุ กมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็ นหลักและมีอาชีพเสริ มในกิจกรรมด้านการ
แปรรู ปอาหารเช่น ข้าวกล้องงอก ปลา เป็ นต้น มีผลผลิตทางการเกษตรเป็ นจานวนมากซึ่ งบางครั้งเกษตรกรไม่มีแหล่ง
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร หรื อถูกกดราคา ดังนั้น เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจกับแหล่งจาหน่ายสิ นค้าจึงเห็นสมควร
ให้มีการจัดรณรงค์พบผูป้ ระกอบการและแหล่งจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
9.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในชุมชนให้มีเครื อข่ายการตลาด
9.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 ครั้ง
- ปี 2557 จานวน 1 ครั้ง
- ปี 2558 จานวน 1 ครั้ง
9.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1-18 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
9.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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9.9 แผนกำรดำเนินงำน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.นาเกษตรกรเข้าร่ วมงานตาม
แผนวันรณรงค์
9.ติดตามผลประเมินผล
10.รายงานผล

ก. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ค.

9.10 วิธีกำรดำเนินงำน
-ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- นาเกษตรกรเข้าร่ วมงานเพื่อพบผูป้ ระกอบการและแหล่งจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
- ดาเนินงานตามโครงการ
- ติดตามประเมินผล/รายงานผล
9.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
รวม
แผนการลงทุน
- กิจกรรมจัดสร้างเครื อข่าย
3 ครั้ง
75,000
25,000 25,000 25,000 75,000
และเชื่อมโยงตลาดสิ นค้า
การเกษตร
รวม

75,000

25,000 25,000

25,000

75,000

9.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- เกษตรกรสามารถจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาดี และมีแหล่งจาหน่ายทีแน่นอน
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10.โครงกำรสนับสนุนศูนย์ ข้ำวชุ มชนประจำตำบลผำสุ ก
10.1โครงกำรสนับสนุนศูนย์ ข้ำวชุ มชนประจำตำบลผำสุ ก ปี 2556-2558
- กิจกรรมการจัดซื้ อเมล็ดพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีให้เกษตรกรในตาบลโดยผ่านศูนย์ขา้ วชุมชน
10.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการลงทุน
10.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- อบต.ผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
10.4 หลักกำรและเหตุผล
ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลคาโคกสุ งเป็ นแหล่งผลิตพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี ทั้งจาหน่ายพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีเพื่อให้เกษตรกร
ในตาบลผาสุ กมีการผลิตข้าวพันธุ์ดีเพื่อบริ โภค ทาพันธุ์ และเป็ นการสร้างกองทุนศูนย์ขา้ วชุมชนให้ยงั่ ยืนต่อไป
10.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ศูนย์ขา้ วชุมชนมีพนั ธุ์ขา้ วพันธุ์ดีจาหน่ายแก่เกษตรกรในตาบลผาสุ ก
- เพื่อสร้างแหล่งผลิตพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีเพื่อเก็บไว้ทาพันธุ์ในปี ต่อๆไป
- เพื่อให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น
- เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และยัง่ ยืนแก่กองทุนศูนย์ขา้ วชุมชน
10.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 ศูนย์
- ปี 2557 จานวน 1 ศูนย์
- ปี 2558 จานวน 1 ศูนย์
10.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
-หมู่ที่ 1 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
10.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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10.9 แผนกำรดำเนินงำน (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. สนับสนุนพันธุ์ขา้ วให้แก่
ศูนย์ขา้ วชุมชน
5.ติดตามผลประเมินผล
6.รายงานผล
10.10 วิธีกำรดำเนินงำน
-ประชุมชี้แจงคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- สนับสนุนพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีตามกาหนดการของโครงการ
- ติดตามประเมินผล
- รายงานผล
10.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
รวม
แผนการลงทุน
- สนับสนุนพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี
1 ศูนย์
150,000
50,000 50,000 50,000 150,000

รวม

-

150,000

50,000

10.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- เกษตรกรภายในตาบลมีพนั ธุ์ขา้ วพันธุ์ดีปลูกภายในตาบล

50,000

50,000 150,000
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11.โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้ ำนคำโคกสู ง
11.1 .โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้ ำนคำโคกสู ง ปี 2556-2558
- กิจกรรมสนับสนุนปั จจัยการผลิตในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
11.2 ภำยใต้ แผน
- แผนการลงทุน
11.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- อบต.ผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
11.4 หลักกำรและเหตุผล
เยาวชนเกษตรกรนับเป็ นกลุ่มบุคคลที่เป็ นอนาคตของชาติและท้องถิ่น การส่ งเสริ มให้กลุ่มยุวเกษตรกรมี
การรวมกลุ่มและสนับสนุนกลุ่มฯ ในการดาเนินการทางด้านการเกษตรทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง แปรรู ป การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมเป็ นการทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายในอนาคต
11.5 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เยาวชนมีทกั ษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรภายในอนาคต
- เพื่อขับเคลื่อนการทางานกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
11.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม
11.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
-กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนบ้านคาโคกสู ง
-กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนดงง่ามนางาม
11.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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11.9 แผนกำรดำเนินงำน (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. สนับสนุนปั จจัยการผลิตแก่
กลุ่มยุวเกษตรกร
5.ติดตามผลประเมินผล
6.รายงานผล
11.10 วิธีกำรดำเนินงำน
-ประชุมชี้แจงคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- สนับสนุนปั จจัยการผลิตแก่กลุ่มยุวเกษตรกร
- ติดตามประเมินผล
- รายงานผล
11.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
รวม
แผนการลงทุน
- สนับสนุนการทาปุ๋ ยพืชสด 3 กลุ่ม / 150 ราย
90,000
30,000 30,000 30,000 90,000
- สนับสนุนปั จจัยการผลิตแก่
กลุ่มยุวเกษตรกร

รวม

-

90,000

30,000

30,000

11.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- สมาชิกยุวเกษตรกรมีความรู้ และทักษะด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95

30,000

90,000
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12. . โครงกำรปรับปรุ งบำรุ งดิน
12.1 . . โครงกำรปรับปรุ งบำรุ งดินปี 2556-2558
- กิจกรรมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสด
- กิจกรรมการส่ งเสริ มการไถกลบตอซังข้าวในไร่ นาเกษตรกร

12.2 ภำยใต้ แผน
- แผนฟื้ นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
12.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลผาสุ ก
- อบต.ผาสุ ก
- สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
12.4 หลักกำรและเหตุผล
ตาบลผาสุ กมีการใช้สารเคมีเป็ นเวลานานทาให้สภาพดินเริ่ มเสื่ อมคุณภาพลงมาก เกษตรกรไม่มีความรู ้ใน
เรื่ องการปรับปรุ งบารุ งดินที่ถูกต้อง ซึ่ งจะทาให้เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น สภาพดินมีคุณภาพที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็ นการ
ลดต้นทุนด้านการผลิตในการใช้ปุ๋ยเคมี ดังนั้นเพื่อเป็ นการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนจึงเห็นสมควรให้มีโครงการ
ปรับปรุ งบารุ งดินในเขตตาบลผาสุ ก
12.5 วัตถุประสงค์
-เพื่อลดต้นทุนการผลิต
-เพื่อฟื้ นฟูสภาพดินและปรับปรุ งบารุ งดินให้ดีข้ ึน
-ลดสารพิษตกค้างอันเกิดจากการใช้สารเคมี
12.6 เป้ำหมำย กำรดำเนินงำน ปี 2556-2558
- ปี 2556 จานวน 1 กลุ่ม 30 คน
- ปี 2557 จานวน 1 กลุ่ม 30 คน
- ปี 2558 จานวน 1 กลุ่ม 30 คน
12.7 พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
- หมู่ที่ 1-9 ตาบลผาสุ ก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
12.8 ระยะเวลำดำเนินกำร
-จานวน 3 ปี ปี 2556-2558
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12.9 แผนกำรดำเนินงำน (ปี 2556-2558)
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
.
1.ประชุมคณะทางานศูนย์ฯ
2.เสนอโครงการต่อหน่วยงาน
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5.ติดตามผลประเมินผล
6.รายงานผล

ก. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ค.

12.10 วิธีกำรดำเนินงำน
-ประชุมชี้แจงคณะทางานศูนย์ฯ
- เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- ดาเนินการตามโครงการ ( ใช้ปุ๋ยพืชสด ,ไถกลบตอซังข้าว)
- ติดตามประเมินผล
- รายงานผล
12.11 งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ / แผนกำรใช้ เงิน (ปี 2556-2558)
แผน / กิจกรรม
ปริ มาณ
งบประมาณต่อ
งบประมาณปี (บาท)
หน่วย (บาท)
2556
2557
2558
รวม
แผนการลงทุน
- สนับสนุนการทาปุ๋ ยพืชสด 3 กลุ่ม / 90 ราย
300,000
100,000 100,000 100,000 300,000
- สนับสนุนปั จจัยการผลิตแก่
กลุ่มยุวเกษตรกร

รวม

-

300,000

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

12.12 ผลตอบแทนของโครงกำร/กิจกรรม
- เกษตรกรมีความรู้และลดการใช้สารเคมีลงได้ร้อยละ 90
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ภำคผนวก
1. กระบวนกำรจัดเวทีชุมชน

ผู้เข้ ำร่ วมทำแผน ประกอบด้ วย
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายสาลี พลขันธ์
นายเจริ ญ ทองมี
นายสรรเสริ ญ เจริ ญตะคุ
นายทินกร กุลจันทร์
นางสาวบัวผัน กรมลี

ตาแหน่ง
เกษตรอาเภอวังสามหมอ
เกษตร ต.ผาสุ ก
ปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
นายก อบต. ผาสุ ก
พัฒนาการ ต.ผาสุ ก

หน่วยงาน
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลผาสุ ก
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังสามหมอ
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