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บทที่ 1
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
หลักการและเหตุผล
อดี ตที่ ผ่า นมาการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรส่ วนใหญ่ หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วกับ การ
พัฒนาจะเป็ นผูก้ าหนดกรอบ และแผนงาน โครงการ กิจกรรม และบางโครงการก็กาหนดแบบ Top down
ลงมาให้ชุมชนเป็ นผูด้ าเนินการ ทาให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมักจะประสบความล้มเหลว และไม่ยงั่ ยืน เพราะส่ วน
หนึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับ อาเภอในปั จจุบนั จึงถื อว่าเป็ นงานที่เร่ งด่วนและมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ปี พุทธศักราช 2540 ที่ได้
ตราไว้ในมาตรา 78 ระบุวา่ รัฐต้องกระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้
เอง รวมทั้งมาตรา 79 ระบุวา่ รัฐต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน บารุ ง
รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี วภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วน
ร่ วมในการส่ งเสริ ม บารุ งรักษา คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และมาตราที่ 84 รัฐต้อง
ส่ งเสริ มการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนทางการเกษตร
ดังนั้น ในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับ อาเภอ จึงยึดกระบวนการพัฒนาชนบทที่
ให้ชุมชนจัดทาแผนแบบมีส่วนร่ วม โดยการจัดเวทีชุมชนทุกขั้นตอน เน้นกระบวนการศึกษาในท้องถิ่น
กลุ่มองค์กรประชาสังคม ผูน้ าชุมชน องค์กรท้องถิ่น ฯลฯ สนับสนุ นให้ความร่ วมมือกันในลักษณะภาคี
การพัฒนาแผนฯ ที่จดั ทาต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ของคนส่ วนใหญ่ในชุ มชนที่จะได้รับ สามารถลดต้นทุน
การผลิตและสามารถสร้างอาชี พใหม่ให้ชุมชนได้ จะส่ งผลให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง การพัฒนาที่จะเกิด
ความยัง่ ยืนขึ้นได้ก็ต่อเมื่อขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในชุมชนร่ วมกันวางแผน เสนอ
แผน บริ หารและจัดการต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง ยึดชุมชนเป็ นศูนย์กลางภาคี เพื่อให้เกิดการระดมทรัพยากรที่
มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตามความเหมาะสมกับศักยภาพชุ มชนต่อไป การจัดทาแผนดังกล่าว
ชุมชนต้องมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตั้งแต่การตัดสิ นใจทุกขั้นตอน เกี่ยวกับข้อมูล ระบบสารสนเทศ การจัด
กลุ่มของข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ตลอดจนการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
ของแผนพัฒนาชุมชนตามฐานข้อมูลที่ปรากฏในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ที่จะทาให้ได้แผนนั้นที่
ตรงกับความต้องการของชุ มชนอย่างแท้จริ ง โดยมีศูนย์บริ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็ นศูนย์กลาง

-2ของการประสานพัฒนาจัดกระบวนการเรี ยนรู้ แผนพัฒนาการเกษตรที่จดั ทาต้องประกอบด้วยแผน 3 ด้าน
คือ
(1). แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรกร,คุ ณภาพสิ นค้าและส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วน
ร่ วม ( 2.) แผนลงทุนด้านการเกษตรหรื อวิสาหกิ จชุ มชนเพื่อสร้ างความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน( 3.)
แผนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อเสนอให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้การสนับสนุ นด้าน
งบประมาณ ในการจัดทาแผนดังกล่าวโดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของตาบล
ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับ อาเภอ จึงมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนที่ตอ้ ง
ดาเนิ นการตั้งแต่เกษตรกรระดับรากหญ้าและรู ปแบบแผนการพัฒนาการเกษตรต้องกาหนดโดยชุ มชนจึงจะ
ส่ งผลให้เป็ นการพัฒนาของเกษตรกรมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปั ญหาทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในระดับชุมชนและท้องถิ่นให้ตรงกับความ
ต้องการเกษตรกร
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะนาไปสู่ การขจัดปั ญหาความยากจนได้ใน
ระยะต่อไป
3. เพื่อเสริ มสร้างกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนโดยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
อันเป็ นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืนในระยะยาว
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถแก้ไขปั ญหาด้านการเกษตรระดับชุมชนที่ตรงกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการ
ของเกษตรกร
2. ชุมชนมีโอกาสในการทางานพัฒนาตนเองและท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่ วม
3. ได้แผนกิจกรรมที่ประสานงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, ที่ทาการปกครองอาเภอ
เสริ มงาม,องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง และงบพัฒนาจังหวัดลาปางให้มีแนวทางการใช้งบประมาณที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีแผนกิจกรรมครบทุกด้าน
4. เกิ ดกระบวนการจัดทาแผนความต้องการของงบประมาณที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่ น
และชุ มชนมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมค้นหาศักยภาพและปั ญหา ร่ วมกาหนดความมุ่งหวัง เพื่อวางแผนงาน กาหนด
กิจกรรมและดาเนินงานร่ วมกันบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง เสริ มด้วยการเกื้อหนุ นจากภาครัฐและภาคส่ วนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. เกิดการปรับระบบบริ หารแผนปฏิบตั ิงานในระดับต่าง ๆ ที่มีความเชื่ อมโยงกันภายใต้หลักการที่
ยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างแท้จริ ง

-36. เป็ นรากฐานระยะยาวในการรองรับการกระจายอานาจในการพัฒนาท้องถิ่ น ภายใต้กรอบ
เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11
7. พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
จานวนเกษตรกร 10,414 ครัวเรื อนจานวน 42 หมู่บา้ น อาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปาง
8. ระยะเวลาในดาเนินการ
1. ระยะเวลาปี 2561 – 2564 จานวน 21 โครงการ
2. แผนงาน/โครงการ
2.1 แผนถ่ ายทอดเทคโนโลยี
(1.) โครงการส่ งเสริ มการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชโดยชีววิธี (2 โครงการ )
(2.) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกยางพาราครบวงจร ( 2 โครงการ )
(3.) โครงการ การป้ องกันกาจัดศัตรู พืชโดยชีววิธี
(4.) โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวและถัว่ ลิสง
(5.) โครงการปรับปรุ งคุณภาพข้าว
(6.) โครงการส่ งเสริ มปรับปรุ งคุณภาพลาไย
(7.) โครงการส่ งเสริ มการปลูกข้าวไร่
2.2 แผนลงทุน
(1.) โครงการส่ งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีเพื่อการบริ โภคและจาหน่าย
(2.) โครงการส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย ครบวงจรและยัง่ ยืนตามแนวพระราชดาริ
(3.) โครงการศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
(4.) โครงการส่ งเสริ มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(5.) โครงการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
(6.) โครงการส่ งเสริ มศูนย์เรี ยนรู้ตามแนวพระราชดาริ
2.3 แผนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
(1.) โครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพ,ปุ๋ ยน้ าชีวภาพ,ปุ๋ ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
(2.) โครงการส่ งเสริ มการผลิตพืชปลอดภัย (GAP)
(3.) โครงการส่ งเสริ มการทาปุ๋ ยชีวภาพแทนปุ๋ ยเคมี
(4.) โครงการส่ งเสริ มการปลูกผักปลอดสารพิษ
(5.) โครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพปุ๋ ยชีวภาพ ,ปุ๋ ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
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แผนงาน
แผนถ่ายทอด
เทคโนโลยี

แผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ อาเภอเสริมงาม(ปี 2561-2564)
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
ปี งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
2561
2562
2563 2564
1. โครงการส่ งเสริ มการป้ องกัน
25,400 25,400 30,000 30,000
กาจัดศัตรู พืชโดยชีววิธี
2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
10,000 15,000 15,000 15,000
การผลิตยางพาราครบวงจร(การ
กรี ดยาง,การผลิตน้ ายางดิบ)
3. โครงการการป้ องกันกาจัด
21,000 21,000 20,000 20,000
ศัตรู พืช
4.โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าว
21,000 21,000 20,000 20,000
,ถัว่ ลิสงพันธุ์ดี
5. โครงการปรับปรุ งคุณภาพถัว่
50,000 50,000 30,000 30,000
ลิสง
6. โครงการปรับปรุ งคุณภาพข้าว 50,000 50,000 30,000 30,000
7. โครงการส่ งเสริ มปรับปรุ ง
คุณภาพลาไย
30,000 30,000 30,000 30,000
8. โครงการส่ งเสริ มการปลูกข้าว 25,400 25,400 25,000 25,000
9. โครงการส่ งเสริ มการป้ องกัน
10,000 15,000 30,000 30,000
กาจัดศัตรู พืชโดยชีววิธี
10. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
20,000 20,000 20,000
การผลิตยางพาราครบวงจร(การ
กรี ดยาง,การผลิตน้ ายางดิบ)

แหล่งงบประมาณ
อบต.เสริ มขวา
อบต.เสริ มขวา

เทศบาลเสริ มงาม
เทศบาลเสริ มงาม
อบต.เสริ มกลาง
เทศบาลตาบลเสริ มงาม
อบต.เสริ มกลาง
เทศบาลเสริ มซ้าย
เทศบาลตาบลเสริ มซ้าย
เทศบาลตาบลเสริ มซ้าย

-5แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

แผนลงทุน

2561
50,000

ปี งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
2562
2563 2564
50,000 30,000 30,000 อบต.เสริ มขวา

1.โครงการส่ งเสริ มการผลิต
สิ นค้าปลอดภัยครบวงจรและ
ยัง่ ยืนตามแนวพระราชดาริ
2. โครงการส่ งเสริ มและผลิต
120,000 120,000 120,000 120,000 อบต.เสริ มขวา
พันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี
3. โครงการส่ งเสริ มวิสาหกิจ
90,000 90,000 90,000 90,000 เทศบาลตาบลเสริ มงาม
ชุมชน
เทศบาลตาบลทุ่งงาม
4. โครงการส่ งเสริ มศูนย์เรี ยนรู ้
70,000 70,000 70,000 70,000 อบต.เสริ มกลาง
ตามแนวพระราชดาริ
5.โครงการศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจ 40,000 40,000 40,000 40,000 เทศบาลตาบลเสริ มงาม
พอเพียง
6.โครงการส่ งเสริ มกลุ่มวิสาหกิจ 30,000 30,000 30,000 30,000
ชุมชน
แผนฟื้ นฟู
1. โครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ย
30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.เสริ มขวา
ทรัพยากรธรรมชาติ อินทรี ยช์ ีวภาพปุ๋ ยชีวภาพ ,ปุ๋ ย
และสิ่ งแวดล้อม
หมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
2. โครงการส่ งเสริ มการการผลิต 90,000 30,000 30,000 30,000 เทศบาลตาบลทุ่งงาม
พืชปลอดภัย(Gap)
เทศบาลตาบลเสริ มงาม
3. โครงการส่ งเสริ มการทาปุ๋ ย
90,000 50,000 50,000 50,000 อบต.เสริ มกลาง
ชีวภาพแทนปุ๋ ยเคมี
4. โครงการส่ งเสริ มการปลูกผัก 30,000 30,000 30,000 30,000 เทศบาลตาบลเสริ มซ้าย
ปลอดสารพิษ
5. โครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ย
30,000 30,000 30,000 30,000
อินทรี ยช์ ีวภาพ,ปุ๋ ยหมักทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมี
งบประมาณรวม

982,400 857,800 800,000 800,000
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บทที่ 2
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2.1 ข้ อมูลทางกายภาพ
ทีต่ ้งั และอาณาเขต
ทิศเหนือ
จังหวัดลาปาง
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูนและ อาเภอห้างฉัตร

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อาเภอสบปราบและอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
อาเภอเกาะคาและอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
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ชื่อตาบล

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรปี 2561
อาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปาง
จานวน
พื้นที่ท้ งั หมด
พื้นที่ทาการเกษตร (ไร่ )
จานวน
พื้นที่ไม้ผล/
หมู่บา้ น ครัวเรื อน ครัวเรื อนเกษตรกร
(ไร่ )
พื้นที่นา
พื้นที่ไร่
ไม้ยนื ต้น

พืชผัก

รวมพื้นที่ทา
การเกษตร(ไร่ )

ตาบลเสริ มขวา

12

2,180

1,870

127,488

8,822

5,264

2,997

119

17,202

ตาบลเสริ มซ้าย

10

2,498

1,375

127,535

9,897

5,211

3,775

1,683

19,056

ตาบลเสริ มกลาง

9

2,356

1,761

80,937

8,078

751

1,039

563

10,431

ตาบลทุ่งงาม

11

2,357

1,913

68,750

9,630

2,757

2,565

88

15,023

42

9,391

6,919

404,710

36,427

13,983

10,376

2,453

61,712

รวม
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สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบ ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็ นภูเขาประมาณ
ร้อยละ 40 มีแม่น้ าที่สาคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าแม่เลียง , แม่น้ าแม่ผ้ งึ , แม่น้ าห้อม,แม่น้ าแม่เสริ ม
พืน้ ทีป่ ่ า
อาเภอเสริ มงาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่า,ภูเขา จึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกทาให้ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่ และพื้นที่ของตาบลเสริ มขวาส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตป่ าสงวน
แห่งชาติดอยผาเมือง,เขตป่ าสงวนแห่งชาติแม่เลียง พื้นที่ทาการเกษตรส่ วนใหญ่ร้อยละ 60 ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
อุณหภูมิ
ลักษณะภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุ ม
- ฤดูร้อน
เริ่ มตั้งแต่
- ฤดูฝน
เริ่ มตั้งแต่
- ฤดูหนาว
เริ่ มตั้งแต่

มี 3 ฤดู คือ
เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน
เดือน ตุลาคม ถึง เดือน มกราคม
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แหล่งนา้ และปริมาณนา้ ในรอบปี ปริมาณนา้ ฝน
แหล่งน้ าที่ใช้ทาการเกษตรของอาเภอเสริ มงาม จะอาศัยจากแหล่งแม่น้ าแม่เสริ ม,แม่น้ าแม่
เลียง , แม่น้ าแม่ผ้ งึ , และแม่น้ าแม่หอ้ ม หากปี ไหนมีปริ มาณฝนตกชุกสม่าเสมอ การทาการเกษตรของ
เกษตรกรในอาเภอเสริ มงามได้ผลดี มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ต๋า,อ่างเก็บน้ าแม่ก๊ ึดและอ่างเก็บน้ าแม่เลียง
เพื่อเก็บกักน้ าทาการเกษตรและมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอในฤดูฝนและฤดูแล้ง

1500

1137.1

986

792.6

มม.

1000

1193.2

500
0
2550

2551

2552
ปี

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม

2553
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มิลลิเมตร

สถิตินา้ ฝน ปี 2551

250
200
150
100
50
0

210.6

9.5

39.2

73.5 64.5

138.6
122.8
99.7
99.1
97.3
15.515.7

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

ปริ มาณน้ าฝน ปี 2551 รวมทั้งปี 986 มม.
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม

สถิตินา้ ฝน ปี 2552

200

176.5

มิลลิเมตร

150

93.5 109.6

100
50
0

0

0

21.8

158.2

107.8
58

67.2
0

0

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

ปริ มาณน้ าฝน ปี 2552 รวมทั้งปี 792.6 มม.
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม
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สถิตินา้ ฝน ปี 2553

มิลลิเมตร

300

265.3

200
100
0

177.1166.3
51.1

0

17

281.8

179.1

45.7 30.7

0

30.4

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

ปริ มาณน้ าฝน ปี 2553 รวมทั้งปี 1,193.2 มม.
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม

เส้ นทางคมนาคม
การคมนาคมขนส่ งใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1235 จากอาเภอเกาะคาถึงตาบลทุง่ งาม
เดินทางโดยรถโดยสารประจาทางถึงที่วา่ การอาเภอเสริ มงาม เป็ นถนนลาดยาง(แฮลฟัลย์) ระยะทางประมาณ
16 กิโลเมตรอาเภอเสริ มงามห่างจากอาเภอเมืองลาปาง ระยะทาง 34 กิโลเมตรมีรถยนต์โดยสารประจาทาง
ลาปาง –เสริ มงามและลาปาง - ลี้จากท่ารถประจาทางข้างโรงเรี ยนบุญญาวาทย์วทิ ยาลัยตั้งแต่เวลา 07.00 น. 17.00 น. รถโดยสารประจาทางจะออกทุก 30 นาที
ข้ อมูลกลุ่มชุ ดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน
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-15-

-16-

-17-
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-23ข้ อมูลสาธารณูปโภค (ประปา , ไฟฟ้า , โทรศัพท์ )
ระบบสาธารณูปโภค มีไฟฟ้ า, ประปาหมู่บา้ น,ประปาภูเขามีเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ais ,
detac และโทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกบ้าน
ข้ อมูลสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ
-

โรงเรี ยนประถมศึกษา
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงพยาบาลอาเภอเสริ มงาม
สถานีอนามัยประจาตาบล
สถานีตารวจอาเภอเสริ มงาม
สถานีตารวจ (จุดพักสายตรวจประจาตาบล)
องค์การบริ หารส่ วนตาบล
เทศบาลตาบล
การศึกษานอกโรงเรี ยน
เทศบาลตาบล
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตรเสริ มงามจากัด

5
5
1
4
1
4
2
3
1
3
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอเสริ มงามส่ วนใหญ่ มักเกิดขึ้นประจาทุกปี คือ อุทกภัย
ช่วงจะเกิดระหว่างเดือน กรกฎาคม – เดือน สิ งหาคม อุทกภัยนั้น จะพบบริ เวณพื้นที่ที่ติดกับน้ าแม่เลียง, น้ า
แม่ผ้ งึ ,น้ าแม่ห้อม,น้ าแม่เสริ ม จะเกิดความเสี ยหายจากน้ าป่ ากัดเซาะตลิ่งพังเสี ยหาย และทาลายพืชผลทางการ
เกษตรเสี ยหายบริ เวณที่ติดกับแม่น้ าแม่เสริ ม ,แม่น้ าแม่เลียง,แม่ผ้ งึ ,แม่เสริ มและแม่ห้อมเป็ นประจาทุกปี
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2.2

ข้ อมูลทางชี วภาพ
สภาพการผลิต การประกอบอาชีพการเกษตรในอาเภอเสริ มงาม เกษตรกรมีการปลูกพืชอยู่
3 – 4 ชนิดหลัก คือ ปลูกถัว่ ลิสง,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงต้นฤดูฝน และทานาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
เกษตรกรจะปลูกถัว่ ลิสง ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , กระเทียมและผักสวนครัว ซึ่งได้ทามาโดยตลอด
การผลิตพืช
- ทานา (ข้ าวนาปี ) ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทาการเกษตร โดยใช้พนั ธุ์ส่งเสริ มเป็ นหลัก
คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ,ข้าวเหนียวสันป่ าตอง 1 ประชาชนในอาเภอเสริ มงามบริ โภคข้าวเหนียวโดยจะปลูก
พันธุ์ กข.6 75 % ข้าวสันป่ าตอง 1 20 % นอกนั้นจะปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ขาวมะลิ 105 จานวน 5 % ของพื้นที่
- ถั่วลิสง ร้อยละ 15 ของพื้นที่ทาการเกษตร โดยใช้พนั ธุ์ส่งเสริ มคือ พันธุ์ไทนาน 9
โดยจาหน่ายให้พอ่ ค้าในท้องถิ่นและพ่อค้าอาเภอใกล้เคียง
- กระเทียม ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทาการเกษตร โดยส่ วนใหญ่จะเก็บไว้บริ โภคและแปร
รู ปผลผลิตจาหน่าย
- ข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ร้อยละ 5 ของพื้นที่การเกษตรเกษตรกรผูป้ ลูกใช้พนั ธุ์ลูกผสมปิ ด
ผลผลิตจาหน่ายให้พอ่ ค้าท้องถิ่นและพ่อค้าต่างอาเภอ
- ลาไย ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทาการเกษตร โดยส่ วนใหญ่จาหน่ายในตาบล, อาเภอ และ
ต่างจังหวัด
การผลิตสั ตว์
ในปั จจุบนั มีการเลี้ยงโคจานวนมาก โดยส่ วนใหญ่เป็ นโคขุน เพราะสภาพพื้นที่เหมาะแก่
การเลี้ยงและราคาวัวค่อนข้างแพง จึงมีเกษตรกรเลี้ยงค่อนข้างมาก ส่ วนสุ กรขุนและไก่พนั ธุ์เนื้ อ ได้มีการจ้าง
เลี้ยงของภาคเอกชน เช่น ซีพี, เบทาโกร โดยจาหน่ายให้กบั บริ ษทั โดยตรง
การผลิตด้ านประมง
มีการปล่อยปลาตามแหล่งน้ าธรรมชาติ,อ่างเก็บน้ าสาธารณะ,อ่างเก็บน้ าแม่เลียง ,อ่างเก็บน้ า
แม่ต๋า, อ่างเก็บน้ าแม่ก๊ ึด และเลี้ยงปลาในบ่อดิน ขนาด 50 ตารางวา ถึง 1 ไร่ เลี้ยงไว้จาหน่ายและบริ โภคใน
ครัวเรื อน ปลาที่เลี้ยง ได้แก่ ปลานิล, ปลาไน,ปลาดุก, ปลาตะเพียน ฯลฯ
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ปฏิทนิ กิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเลีย้ งสั ตว์
ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย.
.
.

พ.ค.

มิ.ย.

ข้าวนาปี

ส.ค.

ปั กดา

ถัว่ ลิสง
กระเทียม

ก.ค.

ปลูก

ดูแลรักษา

ดูแลรักษา

เก็บ
เกี่ยว

วัว

ก.ย. ต.ค พ.ย.
.
ปลูกดูแลรักษา

ธ.ค.

เก็บ
เกี่ยว

เก็บ
เกี่ยว

ปลูก

ตลอดทั้งปี

เทคโนโลยีการผลิตพืช
ข้ าวนาปี
(1) ใช้บริ โภคและจาหน่าย
(2) ลดต้นทุนการผลิต
(3) เพิม่ ผลผลิต
เงื่อนไข
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใช้ปุ๋ยคอก , ปุ๋ ยพืชสด , ปุ๋ ยชีวภาพ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
ใช้พนั ธุ์ส่งเสริ ม กข.6 , ขาวมะลิ105,สันป่ าตอง 1
คลุกยาเมล็ดพันธุ์ดว้ ยสารเคมีป้องกันโรคไหม้และโรคถอดฝักดาบ
ดูแลรักษา หมัน่ ตรวจแปลงนา ตรวจนับพยากรณ์โรคแมลงสม่าเสมอ
เก็บเกี่ยวข้าวระยะที่เหมาะสม (ระยะพลับพลึงหรื อข้าวออกรวง ประมาณ 30 – 35 วัน)
ก่อนเก็บเกี่ยว 10 วัน ระบายน้ าออกจากแปลงนา เพื่อให้ขา้ วสุ กพร้อมกันง่ายต่อการ
เก็บเกี่ยว

-26ต้ นทุนการผลิตและผลตอบแทน (ต่ อไร่ )
1. ต้ นทุนการผลิต
1.1 ค่าเตรี ยมดิน
1.2 ค่าพันธุ์
1.3 ค่าสารเคมี
1.4 ค่าปุ๋ ย
1.5 ค่าแรงงานในการปลูก, เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ราคาผลผลิตเฉลี่ย
รายได้

550 กิโลกรัม / ไร่
8 บาท
4,400 บาท กาไร

1,025
200
105
100
200
600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,375 บาท

ถั่วลิสง
(1)
(2)
(3)
(4)

ตลาดขยายตัวสู งขึ้น ทั้งฝักสดและแห้ง
ช่วยปรับปรุ งดิน เหมาะสมสาหรับเป็ นพืชหมุนเวียน
เพิ่มอาหารโปรตีนในชนบท
ภาคเอกชนต้องการวัตถุดิบมากขึ้นทั้งผักสดและเมล็ดกะเทาะเปลือกแล้ว

เงื่อนไข
(1) ปลูกในสถานที่ไม่มีน้ าขัง เป็ นที่ลุ่มควรยกร่ อง ขนาดของร่ องขึ้นอยูก่ บั สภาพดิน การระบาย
น้ า ดินร่ วนซุ ยปลูกจานวนแถว / ร่ องมากขึ้นได้
(2) การไถดินลึกประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร
(3) คลุกด้วยเชื้อไรโซเบี้ยม สาหรับถัว่ ลิสงก่อนปลูก 1 ถุง / เมล็ดพันธุ์ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่
(4) เก็บเกี่ยวตามอายุ และสุ่ มตัวอย่างประกอบ ให้เก็บฝักแก่ตากแดดให้มีปริ มาณความชื้ นของฝัก
ต่ากว่า 9 % หรื อเมล็ดแห้งควรมีความชื้นต่ากว่า 7%
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ต้ นทุนการผลิตและผลตอบแทน (ต่ อไร่ )
1. ต้นทุนการผลิต
1.1 ค่าเตรี ยมดิน
1.2 ค่าเมล็ดพันธุ์
1.3 ยาเคมี
1.4 ปุ๋ ย
1.5 แรงงาน
ผลผลิต
ราคา
รายได้
กาไร

830
200
400
50
30
150
230
10
2,300
1,470

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
กิโลกรัม / ไร่
บาท
บาท
บาท

ปริมาณผลผลิต
ข้ าวนาปี
พื้นที่การปลูกข้าวนาปี 36,427 ไร่ ผลผลิต 550 กิโลกรัม / ไร่
เก็บเกี่ยวผลผลิต วันที่ 20-30 พฤศจิกายน

พื้นที่การปลูกถัว่ ลิสงต้นฝน 10,536 ไร่ ผลผลิต 280 กิโลกรัม / ไร่
ปลูกถัว่ ลิสงฤดูแล้ง 4,420 ไร่ ผลผลิต 270 กิโลกรัม / ไร่
ข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ พื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,839.75 ไร่ ผลผลิต 800 กิโลกรัม/ ไร่
ถั่วลิสง

แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
อาเภอ เสริ มงามมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรี ยนรู ้ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่า,ฟาร์ มตัวอย่างบ้านแม่ต๋า
ศูนย์เรี ยนรู ้ตามแนวพระราชดาริ บา้ นแม่ต๋า ,วัดนางอย ,ถ้ าผากานตาบลเสริ มซ้าย ,และเขตอุทยานแห่งชาติดอย
ผาเมือง,เขตป่ าสงวนแห่งชาติแม่เลียง โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ โดยการชมป่ า,นกและ
ตกปลาบริ เวณอ่างเก็บน้ าแม่เลียง นอกจากนี้มีน้ าตกแม่ห้อมซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่ได้รับการส่ งเสริ ม
จากท้องถิ่นให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอเสริ มงาม
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2.3 ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
ขนาดการถือครองทีด่ ิน
โดยส่ วนใหญ่มีเนื้ อที่ถือครอง 1 – 5 ไร่ ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ 5 – 10 ไร่ ประมาณ
ร้อยละ 15 ของพื้นที่และ 10 ไร่ ข้ ึนไป ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่
สิ ทธิในทีด่ ินทากิน
พื้นที่ทาการเกษตรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 70 ยังไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
จานวนแรงงาน
วัยแรงงานอายุ 25 – 60 ปี ส่ วนใหญ่จะทางานในจังหวัด, ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการทาการเกษตรในฤดูแล้งในบางพื้นที่จะมีปัญหาเรื่ องน้ าทาการเกษตร ทาให้วา่ งงาน
หลังฤดูการทานา เกษตรกรอาเภอเสริ มงามมีค่านิ ยมให้สมาชิกในครัวเรื อนเดิ นทางไปทางานต่างประเทศ
เช่นไต้หวัน ,ญี่ปุ่น,แคนาดา,เกาหลี,สิ งคโปร์ และประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่ งนาเงินเข้าสู่ อาเภอเสริ มงาม
ในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 500 ล้านบาท
การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
อาเภอเสริ มงาม มีกลุ่มเกษตรกรทานา จานวน 4 กลุ่ม จานวนสมาชิก 310 ราย
และกลุ่มเกษตรกรทาไร่ อยู่ 4 กลุ่ม จานวนสมาชิก 252 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มประมาณ 50,000
บาท ในแต่ละหมู่บา้ นจะมีกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจัดตั้งอยูโ่ ดย ทางกลุ่มแม่บา้ นจะทากิจกรรมแปรรู ปผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น แปรรู ปข้าวซ้อมมือ , แปรรู ปผลิตภัณฑ์จากถัว่ ลิสง , แปรรู ปกระเทียม ฯลฯ สาหรับ
เงินทุนกลุ่มจะได้รับการสนับสนุ นกองทุนหมุนเวียนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและหน่ วยงานราชการ
ในพื้นที่
แหล่งสิ นเชื่อเพือ่ การเกษตร
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 90 จะเป็ นสมาชิกลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาย่อยเสริ มงาม ส่ วนอีกร้อยละ 10 จะเป็ นลูกค้าของสหกรณ์การเกษตรเสริ มงาม
ข้ อมูลการตลาด
ตลาดที่รับซื้ อผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรในอาเภอเสริ มงามได้แก่ พ่อค้าท้องถิ่นจะรับซื้ อและ
นาไปจาหน่ายให้พอ่ ค้าในอาเภอและจังหวัดต่อไป
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กองทุนหมู่บ้าน
อาเภอเสริ มงาม มีกองทุนอยู่ 42 หมู่บา้ น 42 กองทุน ๆ ละ 42,000,000 บาท โดยสมาชิกกองทุนจะ
กูเ้ งินไปทากิจกรรมระยะสั้น ถึงปานกลาง เช่น ซื้ อวัว , ปั จจัยการผลิต , ปรับปรุ งอาชีพเดิม วงเงินกูอ้ ยู่
ระหว่าง 20,000 - 30,000 บาท กูใ้ นระยะเวลา 1 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 2 โดยคณะกรรมการจะหักดอกเบี้ย
ก่อนในครั้งแรก
ส่ วนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีการรวมกลุ่ม 42 กลุ่ม สมาชิก 1,560 คน จานวนเงินสัจจะ
3,294,595 บาท
2.4 ข้ อมูลด้ านสั งคม
ประวัติความเป็ นมาของสมาชิ กในชุ มชน การตั้งถิ่นฐาน
เป็ นชุมชนพื้นบ้านตั้งแต่ด้ งั เดิม พูดภาษาคาเมือง เป็ นภาษาท้องถิ่น มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฝ้ น
เหมือนพี่นอ้ ง มีขนบธรรมเนียมประเพณี เหมือน ๆ กัน มีความเป็ นอยูต่ ลอดจนการประกอบอาชี พคล้ายกัน
นับถือศาสนาพุทธ มีความเคารพนับถือผูอ้ าวุโส,ผูส้ ู งอายุ มีประเพณี ลงแขกปั กดา,เก็บเกี่ยวข้าว,และประเพณี
ตามความเชื่อถือของท้องถิ่น
ระดับการศึกษา
การศึกษาของประชากรส่ วนใหญ่ประมาณ 70 % จบการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.4 และประมาณ
20 % จบการศึกษาสู งสุ ด ชั้น ม.3 แนวโน้มของการศึกษาในอนาคตจะดีข้ ึน เนื่องจากได้เปิ ดโรงเรี ยนขยาย
โอกาสและการศึกษานอกโรงเรี ยนขึ้น และภาครัฐสนับสนุนทุนการศึกษา(กูย้ มื เรี ยนเพื่อการศึกษา)
วิธีการดาเนินชีวติ
- เกษตรกรอาเภอเสริ มงามบริ โภคข้าวเหนียวเป็ นอาหารหลัก มีความเป็ นอยูแ่ บบเรี ยบง่าย มีความ
กระตือรื อร้นในการสร้างงานและอาชีพเสริ ม ,มีการหาของป่ าตามฤดูกาล เช่น เห็ดถอบ,เห็ดโคน
,เห็ดลม,เห็ดหล่ม,อึ่งอ่าง ซึ่งนารายได้เข้าอาเภอเสริ มงามไม่ต่ากว่า 12 ล้านบาทต่อปี (9,00012,000 บาทต่อครัวเรื อน)
- เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณี ตามความเชื่อของแต่ละหมู่บา้ นเป็ นประจา
-
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กลุ่มกิจกรรม
กลุ่มเกษตรกรทานา
- กลุ่มเกษตรกรทาไร่
- กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
- กลุ่มแปรรู ปข้าวซ้อมมือ
- กลุ่มออมทรัพย์
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

4
4
42
2
42
75

กลุ่ม สมาชิก
กลุ่ม สมาชิก
กลุ่ม สมาชิก
กลุ่ม สมาชิก
กลุ่ม สมาชิก
กลุ่ม สมาชิก

310
252
709
60
1,560
9 90

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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บทที่ 3
สถานการณ์ ของชุมชน
ศักยภาพและโอกาสของอาเภอเสริมงาม
1. ด้ านเศรษฐกิจ
อาเภอเสริ มงาม มีศกั ยภาพทางด้านประชากรในวันแรงงาน (อายุ 25 – 60 ปี ) จานวนมาก ซึ่ งมี
ค่านิ ยมมักให้สมาชิ กในครัวเรื อนไปทางานต่างประเทศ และต่างจังหวัดในแต่ละปี สามารถนาเงินเข้ามาใน
อาเภอเสริ มงามไม่ต่ ากว่า 150 ล้านบาทต่อปี หากได้รับการพัฒนาส่ งเสริ มด้านอุ ตสาหกรรมโรงงาน,
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน, การส่ งเสริ มอาชี พให้เกษตรกรมีงานทาตลอดปี เพราะมีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์จากอ่าง
เก็บน้ าแม่เลียง,อ่างเก็บน้ าแม่ก๊ ึด,อ่างเก็บน้ าแม่ต๋าจะทาให้เกษตรกรในอาเภอเสริ มงามมีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดี
,มี รายได้เพิ่มมากขึ้ นหากได้รับการส่ งเสริ มจากภาครั ฐ, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะทาให้เศรษฐกิ จใน
อาเภอเสริ มงามเจริ ญก้าวหน้าอย่างยืนตลอดไป
2. ด้ านคมนาคม
การคมนาคมนับได้วา่ มีระยะทางที่ไม่ห่างไกลจากตัวจังหวัดลาปาง,ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
มีถนนสามารถเชื่ อมต่อได้สะดวก ถ้าถนนได้รับการพัฒนาด้านการปรับปรุ งขยายเส้นทาง จะสามารถพัฒนา
ส่ งเสริ มเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ได้เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ น้ าตกแม่ห้อม,อ่างเก็บน้ าแม่
เลียง ฯลฯ
3. ด้ านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ป่ าไม้ )
อาเภอเสริ มงามมีอาณาบริ เวณป่ ากว้างใหญ่ เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และเป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติ
ให้กบั ราษฎรในพื้นที่ หากได้รับการส่ งเสริ มอนุ รักษ์ /ป่ าไม้โดยชุ มชน/หมู่บา้ นเป็ นผูด้ ู แลรักษาและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน จะสามารถพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรใช้เป็ นแหล่งผลิตผลผลิตการเกษตรที่
สาคัญ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติดา้ นระบบนิเวศต่อชุมชนได้อย่างแท้จริ ง

-32-

3.1 ปัญหาของชุ มชน
การวิเคราะห์และจัดลาดับ ความส าคัญของปั ญหาของอาเภอเสริ มงาม ได้ทาการรวบรวม
ข้อมูลจากการจัดเวทีชุมชน , ประชาคมหมู่บา้ น , ตาบล โดยเรี ยงลาดับความสาคัญของปัญหา คือ
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านชีวภาพ
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านสังคม
1. ด้ านกายภาพ
จากแผนที่ชุดดินจะเห็นว่า อาเภอเสริ มงามจะมีพ้ืนที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขา ซึ่ งเป็ นอุทยานแห่ ง
แห่งชาติดอยผาเมืองและเขตป่ าสงวนแห่งชาติแม่เลียง , ที่อยูอ่ าศัย , พื้นที่ทากินส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นเขตป่ าสงวน
แห่ งชาติแม่เลียง ทั้งที่ราษฎรได้อยูม่ าเป็ นเวลานาน ทาให้ที่ทากินมีอยูจ่ ากัด และไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ในที่ดิน
ประมาณ 60 % ของพื้นที่ทากิน
2. ด้ านชีวภาพ
อาเภอเสริ มงาม ได้ทาการเกษตรโดยอาศัยแหล่งน้ าสาคัญ 3 แห่ ง คือ แม่น้ าแม่เลียง, แม่น้ า
แม่ห้อม ,แม่น้ าแม่ผ้ งึ ,น้ าแม่เสริ มและอ่างเก็บน้ าที่อยูใ่ นแต่ละตาบลเช่น อ่างเก็บน้ าแม่เลียง ,อ่างเก็บน้ าแม่ก๊ ึ ด
อ่างเก็บน้ าแม่ต๋า พื้นที่ทาการเกษตรส่ วนใหญ่ร้อยละ 70 จะได้น้ าจากน้ าแม่เลียงซึ่ งไหลผ่านหลายหมู่บา้ นใน
ตาบลเสริ มขวา, ตาบลทุ่งงาม ทางราชการสร้างอ่างเก็บน้ าแม่เลียง ,อ่างเก็บน้ าแม่ต๋า ,อ่างเก็บน้ าแม่ก๊ ึด ทาให้
เกษตรกรได้ทาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ในการทาเกษตรของอาเภอเสริ มงามเป็ นปั ญหาหนึ่ งซึ่ งต้องแก้ไข
ได้แก่ ต้นทุนการผลิตสู งเช่น เมล็ดพันธุ์,ปุ๋ ยเคมี,ยาเคมี ฯลฯ ในการผลิตข้าวนาปี ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถัว่
ลิสง
3. ด้ านเศรษฐกิจ
เกษตรกรอาเภอเสริ มงาม จะทาการเกษตรอยู่ 2 ช่วงคือ ปลูกข้าวนาปี และปลุกถัว่ ลิสงหลัง
การทานาแล้ว เกษตรกรต้องว่างงานโดยต้องทาอาชี พรับจ้างในตัวอาเภอ, จังหวัด และต่างจังหวัด เพื่อให้มี
รายได้จุนเจือครอบครัว ปั ญหาการว่างงานหลังฤดูการทานา เป็ นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งจะต้องแก้ไข
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4. ด้ านสั งคม
เกษตรกรในอาเภอเสริ มงาม มีความขยันขันแข็ง มีการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มี
ความพร้อมและให้ความร่ วมมือต่อชุมชนเป็ นอย่างดี จะสังเกตได้จากการลงแขกปลูกข้าว, ลงแขกเกี่ยวข้าว
และการทาประชาคมยาเสพติด โดยจะมีการลงโทษแก่ผทู ้ าความผิดยาเสพติดตามข้อตกลงของประชาคมทา
ให้ยาเสพติดในอาเภอมีสถิติลดลง การรักษาป่ าทาให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ โดยชุมชนทุก
หมู่บา้ นมีส่วนร่ วมในการรักษาป่ าโดยเทศบาลตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลสนับสนุนงบประมาณใน
การทางานของคณะกรรมการรักษาป่ าของแต่ละหมู่บา้ นเป็ นประจาทุกปี ในการตรวจสอบดูแลสารวจพื้นที่ป่า
ของหมู่บา้ น,ตาบลอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ
วิสัยทัศน์ อาเภอเสริมงาม ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
วิสัยทัศน์ ตาบลเสริมขวา
1. ด้ านสั งคม
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมบริ หารปกครองที่โปร่ งใส
ตรวจสอบได้

2. ด้ านเศรษฐกิจ
ส่ งเสริ มการเกษตรแบบ
พอเพียง รวมกลุ่มสมาชิกทางาน
เสริ มรายได้และเพิม่ การออมเพื่อ
การลงทุน

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

- ใช้กระบวนการประชาคม
- ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจแก่
ผูน้ าและประชาชน
- กากับตรวจสอบ ติดตาม
ดูแลโดยประชาชน (ประชาคม)

- ปรับบทบาทของนักส่ งเสริ ม
เป็ นผูก้ ระตุน้ ส่ งเสริ มประชาชน
คิดเองทาเองมากขึ้น
ใช้กระบวนการประชาคม
หมู่บา้ น, ตาบล, อย่างต่อเนื่อง
ในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนา
ด้านการเกษตร

- เน้นการเกษตรแบบพออยูพ่ อ
กิน เหลือขาย
- รวมกลุ่มสมาชิกแปรรู ป
ผลผลิตการเกษตรออกจาหน่าย
เพิ่มรายได้
- รวมกลุ่มรับงานอุตสาหกรรม
แบบครัวเรื อนมาดาเนินการ

- ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม เพื่อ
พัฒนากลุ่มอาชีพ,ชุมชนและเกิด
กองทุนหมุนเวียน
- เพิ่มศักยภาพ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรสู่ เกษตรกร
ประสานงานภาครัฐ, เอกชน
ขยายตลาดผลผลิตและแปรรู ป
การเกษตรและรับงาน
อุตสาหกรรมแบบครัวเรื อน (เย็บ
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3. ด้ านชีวภาพ
เน้นการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการรวมกลุ่ม
เพื่อแปรรู ปผลผลิตการเกษตร

- แปรรู ปข้าว,ถัว่ ลิสงเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต
- โครงการโรงกะเทาะถัว่ ลิสง
เพื่อแปรรู ปผลผลิตถัว่ ลิสง
- โครงการศูนย์ส่งเสริ มและ
ผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชน
- โครงการส่ งเสริ มการปลูก
ยางพาราครบวงจร

- รวมกลุ่ม ระดมหุ ้น แปรรู ป
ข้าว พัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วซ้อม
มือ
- รวมกลุ่ม ระดมหุ ้น แปรรู ป
ถัว่ ลิสง ท้องถิ่นมีงานทาตลอดปี
มีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีเมล็ดพันธุ์ดี จัดตั้งกองทุน
เมล็ดพันธุ์และมีการกระจายพันธุ์
ดีสู่เกษตรกร

4. ด้ านกายภาพ
-รวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
ส่ งเสริ มการใช้ที่ดินที่มีอยูจ่ ากัด -ให้มีการอนุรักษ์ดิน,น้ าและ
ชีวภาพ,ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ,ปุ๋ ย
ให้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ สิ่ งแวดล้อม
-มีการรักษาป่ าไม้ให้มีความอุดม หมัก
อย่างเต็มที่
สมบูรณ์
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บทที่ 4
สังเคราะห์ ข้อมูล
ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
โดยส่ วนใหญ่เกษตรกรในอาเภอเสริ มงามจะมีการปลูกพืชคล้าย ๆ กัน เพราะมีน้ าเป็ นตัว
บังคับ ซึ่ งในข้อจากัดนี้ทาให้การปลูกพืชต้องคล้ายกัน เช่น ปลูกถัว่ ลิสง,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามด้วยข้าวนาปี
และกระเทียม หรื อผักสวนครัว หรื อ ข้าวนาปี ตามด้วยถัว่ ลิสง,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ แล้วแต่สภาพพื้นที่
และน้ าที่ใช้ในการเกษตร

ลักษณะการผลิต เทคนิค ระบบ
การผลิตจะใช้พนั ธุ์ส่งเสริ ม เช่น ไทนาน 9 การปลูกจะไม่ใช้เชื้ อไรโซเบี้ยมคลุกเมล็ดก่อนมี
การแนะนาให้เกษตรใส่ แร่ ยบิ ซัม่ ในระยะถัว่ ลิ สงเริ่ มออกดอก 20-30 วัน หลังปลูก โดยการ
ใส่ ทางดิ นในอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไป โดยหว่านกระจายให้ทวั่ ระหว่างแถวปลูกหรื อใส่
แต่ ง ข้า งและพรวนดิ น กลบโคนต้น ยิ บ ซั่ม เป็ นแหล่ ง ธาตุ อ าหารที่ เ ป็ นประโยชน์ ท าให้
โครงสร้างดินดีข้ ึน ทาให้ถวั่ ลิสงเจริ ญเติบโตดีมีภูมิตา้ นทานที่ดี และมีผลทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
เมล็ดถัว่ ลิสงจะไม่ลีบและเมล็ดถัว่ ลิสงมีความสมบูรณ์ได้น้ าหนัก โดยได้รับการสนับสนุ นแร่
ยิบ ซั่ม จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแม่ เมาะนามาปรั บปรุ ง คุ ณภาพและเพิ่ม ผลผลิ ตถัว่ ลิ ส งในปี
2552/2553 จานวน1,120 ตันต่อรุ่ นคาดว่าจะได้รับผลผลิตไม่ต่ากว่า 280 กิโลกรัม /ไร่ การ
จาหน่ายผลผลิตจะจาหน่ายให้พอ่ ค้าท้องถิ่นและพ่อค้าต่างอาเภอ
ข้ าวนาปี
การผลิตจะใช้พนั ธุ์ส่งเสริ ม เช่น กข.6 , ขาวมะลิ 105 ,สันป่ าตอง 1 จะเริ่ มตกกล้าประมาณ
เดือน กรกฎาคมของทุกปี ปัญหาที่พบ คือ โรคไหม้ขา้ ว,โรคบัว่ ข้าว และโรคถอดฝักดาบ
ผลผลิตส่ วนใหญ่จะใช้ในการบริ โภคเหลือจาหน่าย
ข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ การผลิตใช้พนั ธุ์ลูกผสมปิ ด พันธุ์ที่ภาคเอกชนส่ งเสริ มเช่น พันธุ์ 888, พันธุ์ 999 ฯลฯการ
ปลูกจะปลูกอยู่ 2 ช่วงคือในฤดูฝนจะปลูกบริ เวณที่ดอนโดยอาศัยน้ าฝนและในฤดูแล้งจะ
ปลูกในแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี อาศัยน้ าจากอ่างเก็บน้ าแม่เลียง ,อ่างเก็บน้ าแม่ก๊ ึด ,
อ่างเก็บน้ าแม่ต๋า ผลผลิตที่ได้ประมาณ 800 – 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตจาหน่ายให้พอ่ ค้า
ท้องถิ่นและพ่อค้าอาเภอใกล้เคียง
กระเทียม
การผลิตจะผลิตหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ใช้พนั ธ์พ้นื เมือง จะปลูกไว้บริ โภคเป็ นส่ วนใหญ่
ถั่วลิสง
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การวิเคราะห์ ระบบการผลิตพืช (จุดแข็ง,จุดอ่ อน,โอกาส และอุปสรรค)
แสดงผลการวิเคราะห์ ระบบการผลิตพืชในอาเภอเสริมงาม
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
ข้ าวนาปี
1. จุดแข็ง/ข้ อดี
- เกษตรมีความพร้อม
-มีการรวมกลุ่ม
2. จุดอ่ อน/ข้ อด้ อย
-โรคแมลงระบาดเป็ น
ประจา
-วัยแรงงานสู งอายุ
-ค่าแรงสู ง
3. โอกาส/ศักยภาพ
-มีแหล่งทุน ธกส
,สหกรณ์
-มีน้ าทาการเกษตรตลอด
ปี
4. อุปสรรค/ข้ อจากัด
-พื้นที่ทาการผลิตมี
จานวนจากัด
-ปัจจัยการผลิตราคาแพง
-ขาดแรงงานในครัวเรื อน
ภาคเกษตร

ไม้ ผล(ลาไย)
1. จุดแข็ง/ข้ อดี
-ดูแลง่าย
-พื้นที่ปลูกมีความ
เหมาะสม
2. จุดอ่ อน/ข้ อด้ อย
-ราคาไม่แน่นอน
-ขาดการจัดการในสวนที่
เหมาะสม

ข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์
1. จุดแข็ง/ข้ อดี
-เกษตรกรมีความพร้อม
-พื้นที่เหมาะสม

3.โอกาส/ศักยภาพ
-มีตลาดรองรับ

3. โอกาส/ศักยภาพ
-มีตลาดรองรับ
-ผลผลิตสู ง

3.โอกาส/ศักยภาพ
-มีตลาดรองรับ
-ผลิตได้ปีละ 2-3 ครั้ง
-ผลผลิตสู ง

4.อุปสรรค/ข้ อจากัด
-พื้นที่ปลูกมีจากัด
-ขาดแหล่งน้ า
-น้ ามันราคาแพง

4. อุปสรรค/ข้ อจากัด
-ขาดเงินทุน
-ขาดแรงงานในครัวเรื อน
ภาคเกษตร

4. อุปสรรค/ข้ อจากัด
-ขาดเงินทุน
-ขาดแรงงานในครัวเรื อน
ภาคเกษตร

2.จุดอ่ อน/ข้ อด้ อย
-ราคาขึ้นลงไม่แน่นอน
-เมล็ดพันธุ์ราคาแพง

ถั่วลิสง
1.จุดแข็ง/ข้ อดี
-เกษตรกรมีความพร้อม
และชานาญ
-พื้นที่มีความเหมาะสม
2.จุดอ่ อน/ข้ อด้ อย
-ราคาขึ้นลงไม่แน่นอน
-ขาดการส่ งเสริ มในเรื่ อง
เมล็ดพันธุ์ดี(ใช้มานาน)
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บทที่ 5
แนวทางการพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาการเกษตรของอาเภอเสริ มงาม ได้เกิ ดขึ้นจากการประชาคมในระดับหมู่บา้ น,
ตาบลเพื่ อจัดท ากระบวนการวางแผนกลยุท ธ์ กระบวนการที่ ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องมี ส่วนร่ วมในการวางแผน
ก่ อให้เกิ ดความเข้า ใจร่ ว มกันยอมรั บ กันและกัน ก่ อเกิ ดเป้ าประสงค์หลัก (Vision) ร่ วมกัน โดยมุ่ ง ปรั บ
กระบวนทัศน์ค่านิยม เพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติส่งผลให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้ เพื่อวิเคราะห์การวางแผนกล
ยุทธ์วา่ หมู่บา้ นหรื อชุ มชนมีปัญหาอะไร , รู้เรา (อ่อนแข็ง) สภาพภายใน , รู้เขา (โอกาส , อุปสรรค) สภาพ
ภายนอก นัก ธงชัย ก าหนดสภาพที่ พึ ง ประสงค์ สร้ า งวิสั ย ทัศ น์ ก าหนดกลยุท ธ์ แนวทาง ทางเลื อกที่
เหมาะสม การกาหนดแผน กาหนดเครื่ องมือ กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการตามทางเลือกและกาหนดการ
ประเมินผลโดยการทา Swot เพื่อวิเคราะห์หมู่บา้ นและตาบลเพื่อหาจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส , อุปสรรค โดย
การวิเคราะห์และสร้างตาราง Swot Matrix โดยจับคู่ระหว่างจุดแข็ง-โอกาส , จุดแข็ง-อุปสรรค จุดอ่อน-โอกาส
, จุดอ่อน-อุปสรรค
จากการทา Swot Matrix ทาให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาในอาเภอเสริ มงามได้ดงั นี้ คือ
ตารางวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (s)
- มีงบประมาณ
- มีน้ าทาการเกษตร
ตลอดปี
- เกษตรกรมีความขยัน
ขันแข็ง
- ผูน้ าให้การสนับสนุน
การมีส่วนร่ วมของชุมชน
เข้มแข็ง

จุดอ่อน(w)
- งบประมาณส่ วนใหญ่
นาไปพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
- ยังขาดการส่ งเสริ ม
อาชีพอย่างต่อเนื่ อง
- ประชากรมีค่านิยมไป
ทางานต่างประเทศ
- พื้นที่ทาการเกษตรส่ วน
ใหญ่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
- จากการกระตุน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
- ผลผลิตขายได้ราคาต่า

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (o)
- มีการสนับสนุนด้าน
สิ นเชื่อ
- หน่วยงานราชการ
ภายนอกสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนา
- งบประมาณจาก
ภายนอกมาสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานยังน้อย

อุปสรรค(t)
- ยังมีขอ้ จากัดในด้าน
สิ นเชื่อ
- ขาดการบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานภาครัฐมีการ
ปรับโครงสร้างทาให้
งบประมาณล่าช้าและ
งบประมาณสนับสนุนมี
น้อย
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จากปัญหาทีไ่ ด้ จากการทา SWOT ทาให้ เกิดแผน 3 ด้ าน จัดทาแผนงาน/โครงการเสนอของบประมาณใน
ปี งบประมาณ 2561 – 2564 คือ
1. แผนถ่ ายทอดเทคโนโลยี
1.1 โครงการส่ งเสริ มการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชโดยชีววิธี
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ศพก.ถัว่ ลิสง(ศูนย์หลัก+ศูนย์ขยาย)
1.3 โครงการส่ งเสริ มเกษตรทฤษฎีใหม่
1.4 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาแปลงใหญ่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์
1.5 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา Smart Farmer
1.6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราครบวงจร
2. แผนลงทุน
2.1 โครงการส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าปลอดครบวงจรและยัง่ ยืนตามแนวพระราชดาริ
2.2 โครงการส่ งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี
3. แผนพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.1 โครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพ,ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ,ปุ๋ ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
โดยได้จดั ทาแผนงาน/ โดรงการทั้ง 3 แผนนาเสนอของบประมาณ ปี 2561 – 2564 เสนอต่อองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเสริ มขวา ,องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสริ มกลาง,เทศบาลตาบลเสริ มงาม,เทศบาลตาบลเสริ ม
ซ้ายและเทศบาลตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปาง นาเข้ากรอบแผน 3 ปี
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอาเภอเสริ มงามอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอยผาเมือง,เขตป่ า
สงวนแห่ งชาติแม่เลี ยงจึงมีการจัดทาแผนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่ งแวดล้อม โดยส่ งเสริ มให้ทุก
หมู่บา้ นจัดทาฝายแม้วในเขตป่ าชุ มชนของหมู่บา้ น ซึ่ งแต่ละหมู่บา้ นรับผิดชอบในแต่ละเขตของตาบล ทาให้
ในฤดู แล้งป่ ามี ความชุ่ มชื้ นอยู่เสมอและทาให้น้ าในบริ เวณอ่างแม่ เลี ยงอยู่ในปริ มาณที่ เพียงพอสามารถท า
การเกษตรได้ตลอดปี โดยมีคณะกรรมการแต่ละหมู่บา้ นมีหน้าที่บริ หารจัดการน้ า จัดสรรน้ าสู่ แหล่งผลิตอย่าง
เสมอภาคและคุม้ ค่า
นอกจากนี้ ได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ี วภาพ,ปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพ,ปุ๋ ยหมัก
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี มีการรณรงค์ให้เกษตรกรในตาบลเสริ มขวาหันมาใช้ปุ๋ยอินทรี ย,์ ปุ๋ ยหมัก, ปุ๋ ยน้ าชี วภาพ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้ปลอดจากสารเคมีมีความปลอดภัยต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ทาให้เกษตรกรมี
ร่ างกายสมบูรณ์แข็งแรง และประการสาคัญไม่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น น้ า, ดิน, สิ่ งที่มีชีวติ ที่มีประโยชน์ทา
ให้การเกษตรมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
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สรุ ปของแผนแต่ ละด้ าน
แผน
โครงการ

เหตุผล

วิธีดาเนินการ ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
-ลดต้นทุน
-การเพิ่ม
ผลผลิต
-การกระจาย
พันธุ์ดี
-บริ โภค
ปลอดภัย
-ลดต้นทุน
-การเพิม่
ผลผลิต
-กระจายพันธุ์
ดี
สิ นค้ามีความ
ปลอดภัย

1. ถ่ ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ
ส่ งเสริมและ
ผลิตข้ าวพันธุ์
ดี

- ผลิตพันธุ์ดี
- กระจายพันธุ์
ดี
- เพิ่มผลผลิต

ถ่ายทอด
ความรู ้ตาม
กระบวนการ
โรงเรี ยน
เกษตรกรใน
พระราชดาริ

- ศบกต.
- อบต.
- เทศบาล
- สนง.เกษตร
อาเภอเสริ มงาม

ปี 2561-2564
ปี ละ 120,000
บาท
ขอสนับสนุน
จาก เทศบาล
และ อบต.

2. ถ่ ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการ
ส่ งเสริมการ
ปลูกถั่วลิสง
พันธุ์ดี

-ผลิตพันธุ์ดี
- กระจายพันธุ์
ดี
-เพิ่มผลผลิต
-แปรรู ป
ผลผลิต

ถ่ายทอด
ความรู ้
กระบวนการ
โรงเรี ยน
เกษตรกรใน
พระราชดาริ

- ศบกต.
- อบต.
- เทศบาล
- สนง.เกษตร
อาเภอเสริ มงาม

-ปี 2561-2564
ปี ละ 120,000
บาท
ขอสนับสนุน
จาก เทศบาล
และ อบต.

3.แผน
ถ่ ายทอด
เทคโนโลยี

โครงการศู นย์
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน
พึง่ ตนเอง

-ลดค่าใช้จ่าย
-เพิม่ รายได้
-บริ โภค
ปลอดภัย

จัดตั้งกลุ่ม 42
หมู่บา้ นๆละ
20-30 คน
- ถ่ายทอด
ความรู ้
-ฝึ กปฏิบตั ิจาก
ของจริ ง
-ติดตาม
ประเมินผล

- ศบกต.
- อบต.
- เทศบาล
- สนง.เกษตร
อาเภอเสริ มงาม

ปี 2561-2564
ปี ละ 200,000
บาท
ขอสนับสนุน
จาก เทศบาล
และ อบต.

-มีงานทา
ตลอดปี
-เพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย
-บริ โภคอย่าง
ปลอดภัย

- ศบกต.
- อบต.
- เทศบาล
- สนง.เกษตร
อาเภอเสริ มงาม

ปี 2561-2564
ปี ละ 200,000
บาท
ขอสนับสนุน
จาก เทศบาล
และ อบต.

-เป็ นอาชีพ
เสริ ม
-เกิดการเรี ยนรู ้
สู่การปฏิบตั ิ
-ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้
-มีงานทา
ตลอดปี

-เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ของ
ชุมชน
-ฝึ กอาชีพด้าน
การเกษตร
-เพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้
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แผน
แผนถ่ ายทอด
เทคโนโลยี

แผนลงทุน

แผนฟื้ นฟู
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

โครงการ

เหตุผล

ปี 2561พื้นที่
ปลุกยางพารา
ร้อยละ60ต้น
ยางเริ่ มให้
ผลผลิตน้ ายาง
ต้องมีการ
ถ่ายทอด
ความรู ้การ
กรี ดยางพารา
ส่งเสริ มให้
โครงการ
เกษตรกรผลิต
ส่ งเสริมการ
สิ นค้าเกษตร
ผลิตสินค้ า
ปลอดภัยครบ ปลอดภัยจาก
สารเคมี,จัดหา
วงจรและ
ยัง่ ยืนตามแนว ตลาดสิ นค้า
พระราชดาริ เกษตร
โครงการ
ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตยางพารา
ครบวงจร(การ
กรีดยาง,การ
ผลิตนา้ ยาง
ดิบ)

โครงการ
ส่ งเสริมการใช้
ปุ๋ ยอินทรีย์
ชีวภาพ,ปุ๋ ยนา้
หมักชีวภาพ
,ปุ๋ ยหมัก
ทดแทนการใช้
ปุ๋ ยเคมี

ส่งเสริ มให้
เกษตรกรลด
ต้นทุนการ
ผลิตในการทา
การเกษตร
,เพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ มีรายได้
เพิ่มขึ้น

วิธีดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วดั

- จัดตั้งกลุ่ม
-ถ่ายทอด
ความรู ้
-/ฝึ กปฏิบตั ิ

- ศบกต.
- อบต.
- เทศบาล
- สนง.เกษตร
อาเภอเสริ มงาม

ปี 2561-2564
ปี ละ 60,000
บาท
ขอสนับสนุน
จาก เทศบาล
และ อบต.

-สามารถ
ปฏิบตั ิได้
-สามารถขยาย
ผลได้

-รวมกลุ่มเพื่อ
ผลิตสิ นค้า
เกษตร
-ถ่ายทอด
ความรู ้การผลิต
สิ นค้าเกษตร
ปลอดภัย

- - ศบกต.
- อบต.
- เทศบาล
- สนง.เกษตร
อาเภอเสริ มงาม

ปี 2561-2564
ปี ละ 200,000
บาท
ขอสนับสนุน
จาก เทศบาล
และ อบต.

-เกษตรกรมี
รายได้เพิ่ม
-จาหน่าย/
บริ โภคสิ นค้า
เกษตรที่
ปลอดภัย

-จัดตั้งกลุ่มทุก
หมู่บา้ น
-สนับสนุน
ปั จจัยการผลิต
-มีการขยายผล
ทุกกิจกรรม

- ศบกต.
- อบต.
- เทศบาล
- สนง.เกษตร
อาเภอเสริ มงาม

ปี 2561-2564
ปี ละ 120,000
บาท
ขอสนับสนุน
จาก เทศบาล
และ อบต.

-ลดต้นทุนการ
ผลิต
-เพิ่มผลผลิต
-มีรายได้
เพิ่มขึ้น
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บทที่ 6
แผนงานโครงการที่สนับสนุน
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลเสริ มขวา,ทุ่งงาม,เสริ มกลางและตาบล
เสริ มซ้าย(ศบก.ต)ได้ดาเนินการร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในอาเภอเสริ มงามจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตาบลร่ วมกับแผน 3 ปี เป็ นการวางแผนปรับปรุ งพัฒนาอาชี พการเกษตร เพื่อมุ่งสร้างรายได้ การฟื้ นฟูและ
เสริ ม สร้ างความเข้ม แข็งของเกษตรกรในการพัฒนาการผลิ ตด้านการเกษตร ภายใต้ศกั ยภาพของพื้นที่ ชุมชน
เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล คือ การสร้ างความมัน่ ใจให้กบั
เกษตรกรในการที่จะได้รับการดู แลเพราะเป็ นข้อตกลงจากการประชาคมในการจัดทาแผนในระดับหมู่บา้ น ,
ระดับตาบล ,ระดับอาเภอ ในการแก้ไขปั ญหาของตาบลร่ วมกันสามารถสร้ างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและ
เศรษฐกิจของชุมชนได้ซ่ ึงในระยะยาวนั้นจะทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมี
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน สามารถพัฒนาชุ มชนหรื อท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและเสนอขอรับการ
ช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนหลัก คือ
1.แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.แผนลงทุน
3.แผนพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. แผนถ่ ายทอดเทคโนโลยี มีจานวน 6 โครงการ ได้ แก่
1.1 โครงการส่ งเสริ มการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชโดยชีววิธี
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ศพก.ถัว่ ลิสง(ศูนย์หลัก+ศูนย์ขยาย)
1.3 โครงการส่ งเสริ มเกษตรทฤษฎีใหม่
1.4 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาแปลงใหญ่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์
1.5 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา Smart Farmer
1.6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราครบวงจร
2. แผนลงทุน มีจานวน 2 โครงการ
2.1 โครงการส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจรและยัง่ ยืนตามแนวพระราชดาริ
2.2 โครงการส่ งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี
3. แผนพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มีจานวน 1 โครงการ
3.1 โครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพ,ปุ๋ ยชีวภาพ,ปุ๋ ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
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โครงการทีเ่ สนอของบประมาณจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
ปี 2561 - 2564
1. แผนถ่ ายทอดเทคโนโลยี
1. โครงการส่ งเสริมควบคุมศัตรู พชื โดยชีววิธี
1. ชื่ อโครงการ โครงการส่ งเสริมควบคุมศัตรู พชื โดยชี ววิธี
2. หลักการและเหตุผล
การส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรให้พ่ งึ พาตนเองและสามารถประกอบอาชี พการเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน
เป็ นภารกิจหลักในการส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าวจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีการส่ งเสริ มให้เกษตรมี
ความรู ้ เทคโนโลยีการผลิ ตพืชอย่างปลอดภัย โดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิแก่เกษตรกร เนื่ องจากใน
ฤดูกาลผลผลิตที่ผา่ นมาเกษตรผูป้ ลูกข้าวในตาบลเสริ มขวาได้ประสบกับปั ญหาการระบาดของแมลงบัว่ ข้าวและ
โรคไหม้ขา้ วระบาดทาลายต้นข้าวเสี ยหายอย่างหนักทาให้เกษตรกรได้ผลผลิ ตน้อยเกษตรกรบางรายไม่ได้รับ
ผลผลิต อาเภอเสริ มงามได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากโครงการ/กิ จกรรมสนับสนุ นการบูรณาการการ
ปฏิบตั ิงานของอาเภอเสริ มงามประจา ปี พ.ศ.2553 จานวน 44,135 บาท ( สี่ หมื่นสี่ พนั หนึ่งร้อยสามสิ บห้าบาท
ถ้วน) เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่ าวในอาเภอเสริ มงาม จากการดาเนิ นการในปี ที่ ผ่านมาจากการประเมิ นผลพบว่า
ประสบผลสาเร็ จเกินร้อยละ 90
เพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างยัง่ ยืน อาเภอเสริ มงาม จึงได้จดั ทาโครงการ
ส่ งเสริ มควบคุมศัตรู พืชโดยใช้ชีววิธีข้ ึนเพื่อต่อยอดเดิมและขยายผลให้เกษตรได้มีการพัฒนาความรู ้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมีความรู ้ดา้ นการผลิตเชื้อราบิวเวอร์ เรี ย, เชื้ อราไตรโคเดอร์ ม่า และ
ขยายเชื้อให้แก่เกษตรกรในการผลิตสิ นค้าการเกษตรที่ปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี
3.2 เพื่อให้เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบตั ิได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีการใช้ศตั รู ธรรมชาติและ
สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี
3.3 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.4 เพื่อแก้ไขปั ญหาโรคบัว่ ข้าวและโรคไหม้ขา้ วที่ลาลายต้นข้าวในพื้นที่อาเภอเสริ มงาม
อย่างถาวรและยัง่ ยืนตลอดไป
4. เป้าหมาย
4.1 ดาเนินการในพื้นที่อาเภอเสริ มงาม 42 หมู่บา้ น
4.2 เกษตรกรอาสาสมัครเข้าอบรบหมู่บา้ นละ 10 คน รวม 420 คน

-44-

5. ระยะเวลาดาเนินการ
5.1 อบรมเกษตรกรอาสาสมัคร ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังเกษตรกรตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี
5.3 ประเมินผลการดาเนินการภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี
6. กิจกรรม / วิธีดาเนินงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี โดยวิทยากรศูนย์บริ หารศัตรู พืช จังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนปั จจัยชีวภาพเพื่อเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมายเป็ นรายหมู่บา้ น ๆละ 10
ราย 420 ราย จัดตั้งเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้การบริ หารศัตรู พืชโดยชีววิธี
เกษตรกรทัว่ ไป เกษตรกรที่เหลือทุกหมู่บา้ นดาเนินการใช้สารชีวภัณฑ์จดั ทาแปลงเรี ยนรู ้พร้อมทั้งประสาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธีเกษตรกรทุกรายที่เข้าร่ วมกิจกรรมต้องได้รับการประเมินผล
เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิของเกษตรกร (ก่อนและหลังจากที่รับการถ่ายทอดฯ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ชี้แจงทาความเข้าใจโครงการให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ท้ งั 42 หมู่บา้ น เสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข
2. คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรที่สมัครและมีความพร้อม
3. จัดทาหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี
4. จัดทาแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการผลิตข้าวของเกษตรกร
5. จาทาแผนความต้องการสนับสนุนศัตรู พืชและสารชีวภัณฑ์จากศูนย์บริ การศัตรู พืชจังหวัดเชียงใหม่และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
6. ปฏิบตั ิงานตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และตามความต้องการของเกษตรกร และสนับสนุน
ปัจจัยสารชีวภัณฑ์ และศัตรู ธรรมชาติ
7. ติดตาม และประเมินผล
8. สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน
6. งบประมาณ จานวน 406,400 บาท (สี่ แสนหกพันสี่ ร้อยบาทถ้ วน)ดาเนินการ 4 ปี (2561 – 2564 )
ปี 2561 งบประมาณ 101,600 บาท ,ปี 2562 งบประมาณ 101,600 บาท ,ปี 2563 งบประมาณ 101,600 บาท และ
ปี 2564 งบประมาณ 101,600 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย

-457. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
7.1 ปกครองอาเภอเสริ มงาม
7.2 สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม
7.3 ศูนย์บริ หารศัตรู พืช จังหวัดเชียงใหม่
7.4 เทศบาลและ อบต.ในพื้นที่อาเภอเสริ มงาม
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
8.1 เกษตรกรมีความรู้ในการควบคุมศัตรู พืชโดยมีวธิ ีและลดการใช้สารเคมีโดยใช้ศตั รู ธรรมชาติ และสาร
ชีวภัณฑ์เพิ่มขึ้น
8.2 ผลผลิตสิ นค้าเกษตรมีความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถการผลิตพืชปลอดภัย และลดต้นทุน
การผลิตได้
8.3 เกษตรกรมีการอนุรักษ์ศตั รู ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมทางการเกษตร
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไม่ถูกทาลาย
9. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) พร้ อมตัวชี้วดั
9.1 ผลผลิต (output) พร้อมตัวชี้วดั
1) มีหลักสู ตร และแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรี ยนเกษตรกรโรงเรี ยน
เกษตรกร 4 ตาบล จานวน 42 จุด
2) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนครั้งตามแผนในโรงเรี ยน
เกษตรกร 4 ตาบล 42 จุด
3) จานวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู ้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
4) มีแปลงเรี ยนรู้ของเกษตรกรเน้นหนักได้การสนับสนุน ศัตรู ธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
การถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการควบคุมศัตรู พืชทั้งชนิด และปริ มาณ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.2 ผลลัพธ์ (outcome) พร้อมตัวชี้วดั
1) เกษตรกรไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 นาความรู้ไปปฏิบตั ิในการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยใช้วธิ ีบริ หาร
ศัตรู พืชโดยชีววิธี
2) เกษตรกรไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน และรับบริ การจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ ประสาน พิอุทยั ผูเ้ สนอโครงการ
( นายประสาน พิอุทยั )
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
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2. โครงการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราครบวงจร( การกรีดยาง,การผลิตนา้ ยางดิบ )
1. ชื่อโครงการ โครงการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพาราครบวงจร ( การกรีดยาง,การผลิตนา้ ยางดิบ )
2. หลักการและเหตุผล
อาเภอเสริ มงาม ได้มีการส่ งเสริ มการปลูกยางพาราในพื้นที่ ตั้งแต่ ปี 2543 และมีการส่ งเสริ มการปลูก
ยางพาราอย่างจริ งจังในปี 2540 ในปัจจุบนั มีการปลูกยางพาราแล้ว 316 ไร่ เกษตรกร 90 ราย และในปี 2554-2555
ได้มีการปลูกเพิ่มเติมอีก 200 ไร่ ซึ่ งในปี 2556ต้นยางพาราที่ปลูกสามารถให้น้ ายางได้เนื่องจากปลูกครบ 7 ปี เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมสาหรับเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา ,สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงามได้จดั ทาโครงการเสนอขอ
งบประมาณจากองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในอาเภอเสริ มงาม เพื่อถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการกรี ดยางพาราเพื่อให้
ได้น้ ายางที่มีคุณภาพ และการผลิ ตน้ ายางเป็ นยางแผ่น ซึ่ งคาดว่าหากมีการถ่ายทอดความรู ้ ดงั กล่าว เกษตรกรผู ้
ปลูกยางพาราจะสามารถพัฒนาตนเองคุ ณภาพของผลผลิตและจาหน่ ายผลผลิ ตจากยางพารานารายได้มาพัฒนา
ครอบครัวและเศรษฐกิจในอาเภอเสริ มงามจะได้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารามีความรู ้ดา้ นการกรี ดยางและการผลิตน้ ายางดิบ
3.2 เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารานาไปปฏิบตั ิและขยายผลแก่เกษตรกรข้างเดียว
3.3 เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและทาให้เศรษฐกิจในในอาเภอเสริ มงาม ดีข้ ึน
4. เป้าหมาย
4.1 ดาเนินในพื้นที่อาเภอเสริ มงาม
4.2 เกษตรกรผูส้ มัครเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู ้ในเขตอาเภอเสริ มงาม
5. ระยะเวลาดาเนินการ
5.1 อบรมปฏิบตั ิเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในช่วงเดือน มิถุนายน
5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขยายผลไปสู่ เกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่เหลือเดือน กค.-สค.
6. วีการดาเนินงาน
6.1 จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราอาเภอเสริ มงาม
6.2 ระดมหุ น้ จากสมาชิกเพื่อให้กลุ่มมีเงินทุนในการพัฒนากลุ่ม
6.3 จัดทาแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกรี ดยางพารา/การผลิตน้ ายางดิบให้ได้คุณภาพ
6.4 ปฏิบตั ิงานตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปั จจัยการผลิตแก่เกษตรผูป้ ลูกยางพารา

-476.5 ติดตามและประเมินผล
6.6 สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงาน
7. งบประมาณ 240,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้ วน)
ปี 2561 งบประมาณ 60,000 บาท (อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ,วัสดุฝึกอบรม)
ปี 2562 งบประมาณ 60,000 บาท (อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ,วัสดุฝึกอบรม)
ปี 2563 งบประมาณ 60,000 บาท (อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ,วัสดุฝึกอบรม)
ปี 2564 งบประมาณ 60,000 บาท (อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ,วัสดุฝึกอบรม)
8. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
8.1 อปท. ในเขตอาเภอเสริ มงาม
8.2 ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล ในเขตอาเภอเสริ มงาม
8.3 สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
9.1 เกษตรกรมีความรู้ ความชานาญจากการฝึ กอบรม การฝึ กปฏิบตั ิสามารถทาความรู้ไปปฏิบตั ิและขยายผล
ให้เกษตรกรทัว่ ไป ร้อยละ 80
9.2 เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
9.3 ทาให้เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ ึนและมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ประสาน พิอุทยั ผูเ้ สนอโครงการ
(นายประสาน พิอุทยั )
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
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2. แผนลงทุน
1.โครงการ ส่ งเสริมและการผลิตพันธ์ ข้าวพันธุ์ดี
1. ชื่อโครงการ โครงการส่ งเสริมและการผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
2. หลักการและเหตุผล
อาเภอเสริ มงามมีพ้ืนที่ปลูกข้าว 31,039 ไร่ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทานาร้อยละ 90 พื้นที่ปลูก
ถัว่ ลิสง 4,420 ไร่ พื้นที่ปลูกลาไย 1,390 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนทาการเกษตร ร้อยละ 60 อาศัยน้ าจากอ่าง
เก็บน้ า แม่เลียงในการทานาและปลูกพืชอายุส้ นั ในฤดูแล้ง
พันธุ์ขา้ วที่เกษตรกรปลูกส่ วนใหญ่ใช้พนั ธุ์ส่งเสริ มได้แก่ พันธุ์ขา้ วเหนียว กข 6, ขาวดอกมะลิ 105,
สันป่ าตอง 1 และพันธุ์พ้นื เมือง พันธุ์ขา้ วที่ใช้ปลูกไม่ควรเกิน 3 ปี เพราะมีการกลายพันธุ์เห็นควรส่ งเสริ มให้
เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ขา้ ว โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อจัดซื้ อเมล็ด
พันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีสนับสนุนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในระยะเวลา 3 ปี จนครบทุกหมู่บา้ น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
3.2 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร
3.3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร
3.4 เพื่อให้เกิดกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน
4. เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว จานวน 42 หมู่บา้ น กลุ่มละ 30 - 50 ราย ในอาเภอเสริ มงาม
จังหวัดลาปาง
5. ลักษณะโครงการ/ กิจกรรม
5.1 กิจกรรมสนับสนุ นปั จจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในรู ปกองทุนหมุนเวียนของหมู่บา้ น ปี
2561 งบประมาณ 200,000 บาท ปี 2562 งบประมาณ 200,000 บาท ปี 2563 งบประมาณ 200,000 บาท และปี
2564 งบประมาณ 200,000 บาท
5.2 กิจกรรมฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลผลิตข้าว จานวน 42 หมู่บา้ น
5.3 กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บา้ นที่ประสบผลสาเร็ จ

-496. แผนการดาเนินงาน/วิธีดาเนินงาน
6.1 ประชุมชี้แจงโครงการให้สมาชิกแต่ละกลุ่มได้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ
6.2 จัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตให้แก่เกษตรกร
6.3 มีการระดมหุ ้นจากสมาชิ กในกลุ่มหมู่บา้ น จานวน 42 กลุ่ม เพื่อสมทบเงินโครงการ
6.4 นาไปดูงานหมู่บา้ นที่ประสบผลสาเร็ จ
6.5 ดาเนินการกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
7. พืน้ ทีด่ าเนินการ
กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในอาเภอเสริ มงาม 42 หมู่บา้ น 42 กลุ่ม
8. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม ปี 2561 - 2564
9. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ/ หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
9.1 ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
9.2 สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม
9.3 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเสริ มงาม
10. งบประมาณดาเนินการ
10.1 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็ นเงิน 800,000 บาท
จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเสริ มงาม
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
11.1 กลุ่มเกษตรกรมีเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ครอบครัว
11.2 ทาให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บา้ น
11.3 ช่วยแก้ไขปั ญหาผลผลิตตกต่า
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ติดตามประเมินผลเดือนละ 1 ครั้ง
12.2 ดัชนีตวั ชี้ วดั ผลสาเร็ จ

ภารกิจหลัก
1.ส่ งเสริ มการเพิม่ ผลผลิตแก่
เกษตรผูป้ ลุกข้าว
2.เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวสามารถลด
ต้นทุนการผลิตแลมีเงินกองทุน
หมุนเวียนของหมูบ่ า้ น

-50องค์ ประกอบ
1.เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมีผลผลิตข้าว
เพิ่มขึ้น
2.เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมีความเข้ม
แข้งและสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้

ตัวชี้วดั
1. เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมีความรู้
ด้านการผลิตข้าวและสามารถขยาย
ผลแก่สมาชิกได้ร้อยละ 80
2.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มทาให้
สภาพความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน

ประสาน พิอุทยั ผูเ้ สนอโครงการ
( นายประสาน พิอุทยั )
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
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2. โครงการส่ งเสริมการผลิตสิ นค้ าปลอดภัยครบวงจรและยัง่ ยืนตามแนวพระราชดาริ
1. ชื่อโครงการ โครงการส่ งเสริมการผลิตสิ นค้ าปลอดภัยครบวงจรและยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
2. หลักการและเหตุผล
ในการทาการเกษตรในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคตลาดเห็นความสาคัญของอันตรายจากการใช้สารเคมี ในการ
ทาการเกษตร ,สารพิ ษ ตกค้า งในผลผลิ ตทางการเกษตร จึ งมี ก ารณรงค์ใ ห้เกษตรกรผูผ้ ลิ ตพื ชที่ ปลอดภัย ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั จากสถิติของผูป้ ่ วยในสถานพยาบาลพบว่าประชาชนเป็ นโรคมะเร็ งสู งมากอยูใ่ นอันดับต้น ๆ
เนื่ องจากมีการบริ โภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย เช่น สารเคมีตกค้างในพืชผัก ,ไม้ผล เกษตรกรใช้สารเร่ งเนื้ อแดงใน
สุ กร,การใช้ฮอร์ โมนการในผลิตสัตว์น้ า ฯลฯ
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล ได้มองเห็นปั ญหาในเรื่ องนี้ จึงได้จดั ทา
โครงการส่ งเสริ มการผลิ ตสิ นค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจรและยัง่ ยืนตามแนวพระราชดาริ เพื่อถ่ายทอดความรู ้
ในด้านการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานและสนับสนุ นปั จจุบนั การผลิตเสนอของงบประมาณจากองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปางต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,พืชผักให้พอในตาบลเสริ มขวาได้รับความรู้ ดา้ นการผลิต
พืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิและขยายผลให้เกษตรกรใกล้เคียง
3.3 เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรเป็ นที่ยอมรับของตลาด
3.4 เกษตรกรผูผ้ ลิตมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงเนื่องจากบริ โภคอาหารที่ปลอดภัย
4. เป้าหมาย
4.1 ดาเนินในพื้นที่ 42 หมู่บา้ น 42 กลุ่ม ในอาเภอเสริ มงาม
5. ระยะเวลาดาเนินการ
5.1 ฝึ กอบรมเกษตรกรเป้ าหมายในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิภายในเดือน มิถุนายน ของทุกปี
5.2 ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในเกษตรกรเป้ าหมายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
5.3 ประเมินผลการดาเนินงานในเดือน ธันวาคม ของทุกปี
6. กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานแก่เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกค้างในเกษตรกรเพื่อให้ตระหนักและหาทางป้ องกันในโอกาสต่อไป
ขั้นตอนดาเนินงาน
1. ชี้แจงนาความเข้าใจของโครงการให้กบั เกษตร ทั้ง 42 หมู่บา้ น เพื่อเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข
2. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครเข้าร่ วมโครงการด้วยความเต็มใจ

-523. จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตสิ นค้าปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับหมู่บา้ น ,ตาบล
4. ถ่ายทอดความรู ้การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานแก่เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ และตรวจหา
สารพิษตกค้างในร่ างกายแก่เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุ ปและรายงานผลทุกกิจกรรม
7. งบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน)
ปี 2561 200,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ,อาหาร , อาหารว่างและเครื่ องดื่มวัสดุฝึกอบรม ,ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่ างกาย)
ปี 2562 200,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ,อาหาร , อาหารว่างและเครื่ องดื่มวัสดุฝึกอบรม ,ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่ างกาย)
ปี 2563 200,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ,อาหาร , อาหารว่างและเครื่ องดื่มวัสดุฝึกอบรม ,ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่ างกาย)
ปี 2564 200,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ,อาหาร , อาหารว่างและเครื่ องดื่มวัสดุฝึกอบรม ,ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่ างกาย)
8. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเสริ มงาม
3. สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม
4. สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเสริ มงาม
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
9.1 เกษตรกรมีความรู้ดา้ นการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน
9.2 สิ นค้าเกษตรมีความปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถการผลิตพืชปลอดภัยและลดต้น
ทุนการผลิตได้
9.3 เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงเนื่องจากบริ โภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
ประสาน พิอุทยั ผูเ้ สนอโครงการ
( นายประสาน พิอุทยั )
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ
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3. แผนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. โครงการส่ งเสริมการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,ปุ๋ ยนา้ หมักชีวภาพ,ปุ๋ ยหมักทดแทนการใช้ ปุ๋ยเคมี
1. ชื่อโครงการ โครงการส่ งเสริมการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,ปุ๋ ยนา้ หมักชี วภาพ,ปุ๋ ยหมักทดแทนการใช้ ปุ๋ยเคมี
2. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิ จโลกปั จจุ บ นั มี ค วามผันผวน เนื่ องจากฐานะทางเศรษฐกิ จของโลกทั้ง
อเมริ กา , ยุโรป และเอเชี ย ประสบปั ญหาจากภัยธรรมชาติ เช่ น ฝนแล้ง ,น้ าท่วม ทาให้ปัจจัยการผลิ ตในการทา
การเกษตรมีราคาสู งขึ้น ทาให้การผลิ ตทางการเกษตรมีตน้ ทุนสู งตามไปด้วย เช่น ราคาเมล็ดพันธุ์ ,ปุ๋ ยเคมี ซึ่ งมี
ราคาสู ง ปุ๋ ยเคมี นอกจากจะราคาแพงแล้วยังเกิ ดปั ญหาตามมาถ้าหาใช้ไปนาน ๆ จะทาให้ดินเป็ นกรด ดิ นเสื่ อม
ทั้งนี้ตอ้ งใช้ควบคู่กบั ปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ หรื อปุ๋ ยหมักจะทาให้โครงสร้างของดินไม่เสี ยหายมีความอุดมสมบูรณ์
จากปั ญหาดังกล่าวศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลได้จดั ทาแผนเสนอขอ
งบประมาณเพื่อสนับสนุ นโครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพ,ปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพ,ปุ๋ ยหมักทดแทนการใช้
ปุ๋ ยเคมีข้ ึน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,ถัว่ ลิสง ,พืชผัก ในตาบลเสริ มขวามาใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพ ,
ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ ,ปุ๋ ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
3.2 เพื่อให้เกษตรลดต้นทุนการผลิต
3.3 เพื่อให้เกษตรทาวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรมาผลิตปุ๋ ยหมัก ,ปุ๋ ยน้ าชีวภาพ
3.4 เพื่อให้เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบตั ิและขยายผลแก่เกษตรกรใกล้เคียง
4. เป้าหมาย
1. ดาเนินการในพื้นที่อาเภอเสริ มงาม จานวน 42 หมู่บา้ น
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
5.1 อบรมถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ ,ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ ,ปุ๋ ยหมักแก่เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการภายในเดือน พฤษภาคม ของแต่ละปี
5.2 เกษตรกรผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับปั จจัยการผลิต เช่น กากน้ าตาล , ถังพลาสติก ฯลฯ นาไปปฏิบตั ิและ
ขยายผล ในเดือน มิถุนายน ของแต่ละปี

-546. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนดาเนินงาน
1. ชี้แจงความเข้าใจรายละเอียดของโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ท้ งั 42 หมู่บา้ น
2. รับสมัครเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการด้วยความสมัครใจ
3. จัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ ,ปุ๋ ยหมัก ,ปุ๋ ยน้ าหมัก ในระดับหมู่บา้ น ,ตาบล
4. ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ ,ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ ยหมัก
5. มอบวัสดุปัจจัยการผลิตเพื่อดาเนิ นการในภาคปฏิบตั ิในระดับหมู่บา้ นและขยายผลให้แก่เกษตรกรข้างเคียง
6. ติดตามและประเมินผล
7. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงาน
7. งบประมาณ
จานวน 480,000 (สี่ แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ปี 2561 งบประมาณ 120,000 บาท (ค่าอาหาร ,อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ,วัสดุฝึกอบรมและวัสดุการผลิต)
ปี 2562 งบประมาณ 120,000 บาท (ค่าอาหาร ,อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ,วัสดุฝึกอบรมและวัสดุการผลิต)
ปี 2563 งบประมาณ 120,000 บาท (ค่าอาหาร ,อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ,วัสดุฝึกอบรมและวัสดุการผลิต)
ปี 2564 งบประมาณ 120,000 บาท (ค่าอาหาร ,อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ,วัสดุฝึกอบรมและวัสดุการผลิต)
8. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
8.1 ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
8.2 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเสริ มงาม
8.3 สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม
8.4 สถานีพฒั นาที่ดินลาปาง
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
9.1 เกษตรกรมีความรู้ดา้ นการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ ,ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ ,ปุ๋ ยหมักเพื่อทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี
9.2 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 80
9.3 ผลผลิตมีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคและตลาด
ประสาน พิอุทยั ผูเ้ สนอโครงการ
( นายประสาน พิอุทยั )
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ

-55บัญชีสรุ ปโครงการพัฒนาและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ (พ.ศ. 2561-2564)
สานักงานเกษตรอาเภอเสริ มงาม อาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปาง
2561
แผนงาน/โครงการ

2562

2563

จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

2564

จานวนโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวนโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 โครงการส่งเสริ มการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี

4

101,600

4

101,600

4

101,600

4

101,600

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ศพก.ถัว่ ลิสง(ศูนย์หลัก+ขยาย)

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

1.3 โครงการส่งเสริ มเกษตรทฤษฎีใหม่
1.4 โครงการส่งเสริ มและพัฒนาแปลงใหญ่ขา้ วโพด
เลี้ยงสัตว์

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

1.5 โครงการส่งเสริ มและพัฒนา Smart Farmer

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

1.6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราครบวงจร

4

60,000

4

60,000

4

60,000

4

60,000

4

200,000

4

200,000

4

200,000

4

200,000

4

360,000

4

330,000

4

300,000

4

270,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

36

1,321,600

36

1,291,600

36

1,261,600

36

1,231,600

2. แผนลงทุน
2.1 การส่งเสริ มการผลิตสิ นค้าเกษตรแบบครบวงจรและ
ยัง่ ยืนตามแนวพระราชดาริ
2.2 โครงการส่งเสริ มผลิตพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี

3. แผนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.1 โครงการส่งเสริ มการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ย ์ ชีวภาพ ทดแทนการ
ใช้ปยเคมี
ุ๋

รวมทั้งสิ้น
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คานา
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ อาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปาง ได้ดาเนิ นการปรับปรุ ง
ข้อมูลจากเดิมให้เป็ นปั จจุบนั โดยให้หมู่บา้ นชุ มชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร ข้อมูล ,ปั ญหา
ได้มาจากการประชาคมของแต่ละหมู่บา้ น ทาให้ได้ปัญหาที่แท้จริ ง และแนวทางการแก้ไขปั ญหา การวิเคราะห์
ข้อมูลทางกายภาพชีวภาพและสิ่ งแวดล้อมทาให้แผนพัฒนาการเกษตรมีความสมบูรณ์
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูม้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย อันประกอบไปด้วย กานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น, สมาชิ ก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสริ มขวา ,เสริ มกลาง ,เทศบาลตาบลเสริ มซ้าย ,เทศบาลตาบลทุ่งงาม ,เทศบาลตาบล
เสริ มงาม ,ปราชญ์ ช าวบ้า น,อาสาสมัค รเกษตร,เกษตรหมู่ บ ้ า น,คณะกรรมการบริ หารศู น ย์ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีก ารเกษตรประจาตาบลทุ กตาบล ตลอดจนหน่ วยงานในสัง กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ มี
ส่ วนร่ วมในการจัดทาแผนครั้งนี้

ประสาน พิอุทยั
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
กุมภาพันธ์ 2560
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สารบัญ
หน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6

แผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
สถานการณ์ชุมชน
สังเคราะห์ขอ้ มูล
แนวทางการพัฒนาชุมชน
แผนงานโครงการที่สนับสนุน

1
6
31
35
37
42
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แผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง

สานักงานเกษตรอาเภอเสริมงาม
จังหวัดลาปาง
กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ.๒๕๖0

