แผนพัฒนาเกษตรกรรม 5 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2566)
ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

จัดทำโดย สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดอ่ำงทอง
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คานา
การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดทาแผนห้าปี (2562 - 2566) ซึ่ง
เป็นการทางานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตาบล สมาชิกระดับอาเภอ เจ้าหน้าที่
สภาเกษตรกรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลจากล่าง
สู่บน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคนิค ปัจจัยภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัยภายนอก โอกาสและ
อุป สรรค เป็ น เครื่ องมือน าไปสู่ การปรั บเปลี่ ยนการทาการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการ
ของเกษตรกรในตาบลอย่ างแท้จ ริ ง และให้ ส อดคล้ องกับการจัด ทาแผนพัฒ นาสี่ ปี ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้ในการบริหารและประสานงาน
ดาเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย
ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ในครั้งนี้ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
คณะผู้จั ดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเกษตรกรรมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
คณะผู้จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม
สิงหาคม 2561
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1. ลักษณะของแผนพัฒนาเกษตรกรรม
1.2. วัตถุประสงค์
1.3. เป้าหมาย
1.4 กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ปี 2561
1.5 กิจกรรมการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบล
2.1. ประวัติความเป็นมา
2.2 ข้อมูลทางกายภาพ
2.3. ข้อมูลชีวภาพ
ส่วนที่ 3 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
ตาบลบางเจ้าฉ่า
3.1. การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
4.1 แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
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ส่วนที่ 1
บทนา

1

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาเกษตรกรรม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
สิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่ องให้เป็นไปเพื่อเกษตรกร
อย่างแท้จริง
การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบล
ร่ ว มมื อ กั น แก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง พั ฒ นาเกษตรกรให้ มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง สามารถจั ด ท า
แผนพัฒนาร่วมกัน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร
เชื่อมโยง และพัฒ นาความร่ ว มมือในด้านการผลิ ตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด โดยมุ่งเน้ น
ดาเนินการใน 5 เรื่องหลักให้บังเกิดผล สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน
ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดิน ทากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เรื่องสวัสดิการเกษตรกร สิทธิ
เกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
2. จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิด
ใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย
3. ปรั บ ปรุ ง ระบบการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า เกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศั ย
แผนพัฒ นาเกษตรกรรม เป็น เครื่องมือสร้างมูลค่า การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
ปลายน้า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม และ SMEsเกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตร
สมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
1.3 เป้าหมาย
1. ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 345 คนอาเภอละ 1 ตาบลทั้งหมด 7 อาเภอ 7 ตาบล ได้แก่
1.1 ตาบลราษฎรพัฒนา อาเภอสามโก้
1.2 ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ
1.3 ตาบลโพสะ
อาเภอเมืองอ่างทอง
1.4 ตาบลไชโย
อาเภอไชโย
1.5 ตาบลโผงเผง
อาเภอป่าโมก
1.6 ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
1.7 ตาบลสีบัวทอง
อาเภอแสวงหา
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2. ความสาคัญของแผนพัฒนาเกษตรกรรม ประกอบด้วย
- ปัญหาหนี้สิน
- ปัญหาแหล่งน้า
- ปัญหาที่ดินทากิน
- ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ปัญหาด้านอื่นๆ ในพื้นที่
3. องค์กรรายสินค้าเกษตรเป้าหมาย 1 กลุ่ม ที่ได้จัดตั้งในปีที่ผ่านมา สามารถดาเนินธุรกิจเป็น
เกษตรอุตสาหกรรม
1.4 กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ปี 2561
1.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการเกษตร ปัญหาความต้องการของเกษตรกรพร้อมแนว
ทางการพัฒนาการเกษตรในตาบล
2. จัดเวทีประชาคม ระดมความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาการเกษตร
จัดทาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ เพื่อแก้ปัญหาอย่างน้อย 5 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาราคาสินค้า
เกษตร ที่ดินทากิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็น
ธรรม และปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ
3. การประสานการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร
4. จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลแล้วเสร็จ
5. ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร
รายสินค้าเกษตร
5.1 ประชุมกลุ่ มองค์กรเกษตรกรรายสิ นค้ าที่มีอ ยู่เดิ ม เพื่อชี้แ จงท าความเข้ าใจ หรื อ
จัดประชุมเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อจัดตั้งกลุ่ม กาหนดระเบียบ คัดเลือกกรรมการบริหารงาน และ
ชี้แจงทาความเข้าใจ
5.2 จัดประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อจัดทาแผนธุรกิจรายสิ นค้าสู่
เกษตรอุตสาหกรรม
5.3 กลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าดาเนินงานตามแผนธุรกิจที่กาหนด
6. ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ดินทากิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร สวัสดิการเกษตรกร
สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม และปัญหาด้านอื่นๆ
1.5 กิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 1 องค์กร
1. คั ด เลื อ กเกษตรกร/กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ า เกษตร ที่ จ ะพั ฒ นายกระดั บ เป็ น
ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม
2. จั ด ประชุม เกษตรกร/กลุ่ ม /องค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ า เกษตร เพื่ อ ร่ ว มหารื อ วางแผน
ปฏิบัติงาน (Action Plan) ในการพัฒนายกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการดาเนินงานของเกษตรกร/
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
6. ระยะเวลา ภายในปี 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบล
2.1 ประวัติความเป็นมา
บางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านได้เคยร่วมกับชาวแขวงเมืองวิเศษชัย
ชาญ และชาวบางระจัน สู้รบกับทหารพม่า ณ บ้านบางระจัน โดยมีนายฉ่า เป็นผู้นา ภายหลังการสู้รบยุติลง
แล้ว "นายฉ่า" จึงได้นาชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยถาวรขึ้นในชุมชนด้านทิศตะวันตกของลุ่มแม่น้า
น้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งเป็นที่อยู่อาศัย อันได้แก่ ต.บางเจ้าฉ่า ในปัจจุบัน ตาบลบาง
เจ้าฉ่า เป็นตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอโพธิ์ทอง มีจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่
1 บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 2 บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 3 บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 4 บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 5 บ้านบางเจ้าฉ่า
หมู่ 6 บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 7 บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 8 บ้านบางเจ้าฉ่า
2.2 ข้อมูลทางกายภาพ
พื้นที่ ตาบลบางเจ้าฉ่าตั้งอยู่ริมแม่น้าน้อย ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลอื่นในเขตอาเภอ
โพธิ์ทอง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าไหลผ่านตลอดปี ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทาการ
จักสานเป็นอาชีพเสริม
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลองครักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลอ่างแก้ว อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลบางระกา อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลโคกพุทรา อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เนื้อที่
ตาบลบางเจ้าฉ่ามีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 91,408 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,713 ไร่
โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรประมาณ 4,737 ไร่ พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยประมาณ 976 ไร่
สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ของตาบลบางเจ้าฉ่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่
เกษตรกรรมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทาให้อากาศชุ่มชื้นไม่ร้อนจัด โดยมีแหล่งน้าธรรมชาติ
ที่สาคัญได้แก่ แม่น้าน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตาบล และมีคลองชลประทานควบคู่อยู่กั บถนนสาย
โพธิ์ทอง – ท่าช้าง ไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตาบล พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทาการเกษตร ทานา
ทาสวน
สภาพภูมิอากาศ
ตาบลบางเจ้าฉ่ามีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เกิดจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ เริ่มพัดเข้าก้นอ่าวไทยประมาณเดือนพฤษภาคม พอถึงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน
เป็นต้นไป ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดผ่าน ทาให้มีฝนตกมากขึ้นในเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม เป็นระยะที่
ฝนตกชุกที่สุด ฝนที่ตกในระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากมรสุดตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะได้รับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่งประเทศเวียดนาม ซึ่งเกิดขึ้นในบางปี
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ถ้าปีใดเกิดขึ้นหลายๆ ลูกเข้ามาติดๆ กันทาให้ฤดูฝนนานกว่าปกติ และ เกิดน้าท่วมขึ้นได้ โดยปกติแล้วฤดูฝน
จะสิ้นสุดสารวจเดือนตุลาคม รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 4 เดือน คือตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน เป็นระยะเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ระยะนี้มีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวไม่มากนัก และจะมี
ลมพัดจากเหนือมาใต้ สลับกันเป็นระยะในเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม ฤดูหนาวในตาบลมีอากาศหนาว
เย็น แต่อุณหภูมิไม่ลดต่ามากนัก
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ประมาณ 3 เดือน เดือน
เมษายน เป็นเดือนที่มีอากาศอบอ้าวมากที่สุด ความร้อนของอากาศนี้มีสาเหตุเนื่องจากการแผ่รังสีของดวง
อาทิตย์
การปกครอง
มี จ านวนหมู่ บ้ า น 8 หมู่ บ้ า น อยู่ ใ นเขตการปกครององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางเจ้ า ฉ่ า ทั้ ง
8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลิงตก
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลิงตก
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ราษฎร์
หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ราษฎร์
หมู่ที่ 5 บ้านสร้าง
หมู่ที่ 6 บ้านสร้าง
หมู่ที่ 7 บ้านสามเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านยางทอง
จานวนประชากร
บางเจ้าฉ่ามีประชากรทั้งหมด จานวน 3,373 คน แยกเป็นชาย 1,638 คน หญิง 1,735 คน
จานวนหลังคาเรือน 1,125 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 369.12 คนต่อตารางกิโลเมตร
สภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
2. โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
3. โรงเรียนวัดยางทอง
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง ได้แก่
1. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางทอง
มีการศึกษานอกระบบ (กศน.บางเจ้าฉ่า) 1 แห่ง
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สภาพเศรษฐกิจ
การเกษตร
ประชากรในตาบลส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตร เช่น ทานา ทาสวน ที่
เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร
การคมนาคม
มีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้ านครบทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตครบทุกหมู่บ้าน
การคมนาคมสะดวกไม่มีปัญหาการเดินทางแต่มีผิวจราจรบางหมู่บ้านที่ยังขรุขระ
การท่องเที่ยว
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตาบลบางเจ้าฉ่า หมู่ 8 และมีผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จาหน่าย เช่น กระเป๋าถือผู้หญิง
สานไม้ไผ่
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
แม่น้า
คลองชลประทาน
บึง , หนอง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ระบบประปาหมู่บ้าน
สถาบันเกษตรกร
สถาบัน
1. กลุ่มแม่บ้าน
2. กลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน
3. กลุ่มอาชีพ หมู่ 1
4. กลุ่มอาชีพ หมู่ 2
5. กลุ่มอาชีพ หมู่ 3
6. กลุ่มอาชีพ หมู่ 4
7. กลุ่มอาชีพ หมู่ 5
8. กลุ่มอาชีพ หมู่ 6
9. กลุ่มอาชีพ หมู่ 7
10 กลุ่มอาชีพ หมู่ 8

1 สาย
1 สาย
11 สาย
5 แห่ง
จานวนกลุ่ม
8
8
6
3
4
5
4
4
3
3

ทรัพยากรดิน
สถานภาพทรัพยากรที่ดินของตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มชุดดินที่ 4
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้าตาลปนเทาหรือสีน้าตาล ดิน
ล่างมีสีน้าตาลปนเทา หรือสีน้าตาล หรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้าตาลปนเหลืองหรือสีน้าตาลแก่
อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในชั้นดินล่าง การระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว
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พบตามที่ราบเรียบหรือที่ราบลุ่มระหว่างคันดินริมลาน้า กับลานพักลาน้าค่อนข้างใหม่ น้าแช่ขังในฤดูฝน
ลึก 30-50 ซม. นาน 4-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.5-6.5 ถ้าหากดินมี
ก้อนปูนปะปนอยู่ pH จะเป็น 7.0-8.0 ได้แก่ ชุดดิ นชัยนาท ราชบุรี ท่าพล และสระบุรี บางมูลนาค
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทานา บางแห่งยกร่องเพื่อปลูกพืชผักหรือผลไม้ ซึ่งมักให้ผลผลิตค่อนข้าง
สูง
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ในฤดูฝนมีน้าแช่ขังนาน 4-5 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : สภาพพื้นที่ราบลุ่มมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบ
ราบเรียบ ดินมีสภาพการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน้าขังที่ผิวดินเป็นระยะเวลา 4-5 เดือน
เนื้อดินเป็นดินเหนียวเก็บกักน้าได้ดี จึงเหมาะสมที่ใช้ในการทานามากกว่าการปลูกพืชอย่างอื่น อย่างไรก็
ตามหลังการเก็บเกีย่ วข้าวหรือในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มดินชุดนี้สามารถใช้ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูกได้ และดินกลุ่มนี้พบบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้าธรรมชาติ
ได้แก่ แม่น้าสายสาคัญจึงสามารถที่จะนาน้าจากแม่น้าดังกล่าวมาใช้เสริ มในการปลูกพืชได้ และได้มีการ
ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มชุดดินที่ 38
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ร่วนปนทราย
และดินร่วนปนทรายแป้ง สีของดิน น้าตาลหรือน้าตาลปนเทา และมีจุดประสี ซีดๆ มีระดับความลึกตั้งแต่ 50
ซม. ลงไป โครงสร้างของดินบนเป็นก้อนเหลี่ยมเล็กมีขนาดเล็กถึงปานกลาง บางแห่งมีลักษณะเป็นก้อนกลม
พรุน ส่วนโครงสร้างดินล่างเป็นก้อนเหลี่ยมดีปานกลางถึงเลว มีขนาดเล็กถึงปานกลาง ระบายน้าดีปานกลาง
ความสามารถในการให้น้าฝนผ่านปานกลาง น้าไหลบนหน้าดินปานกลาง
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ในฤดูฝนมีน้าแช่ขังนาน 3-5 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการ
ระบายน้าของดิน กลุ่มชุดดินม่วง มีความเหมาะสมดีในการทานามากกว่าปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก แต่มี
ข้อจากัดเรื่องดินขาดความชื้น ซึ่งเกษตรกรได้ใช้ทานาอยู่แล้วในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามกลุ่มดินชุดนี้ยัง
สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักต่างๆ ได้ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งน้าธรรมชาติหรือแหล่งน้าชลประทานช่วย
เสริม
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แผนที่ตาบลบางเจ้าฉ่า
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ตารางความเหมาะสมของดินต่อพืช ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
SOIL_DEF
กลุ่มชุดดินที่_3
กลุ่มชุดดินที่_3f
กลุ่มชุดดินที่_4
กลุ่มชุดดินที่_4f
กลุ่มชุดดินที่_7
กลุ่มชุดดินที่_33

ข้าว
1
1
1
1
1
3t

ขนุน
3f
3f
3f
3f
3f
1

กล้วย
3f
3f
3f
3f
3f
1

ข้าวโพด
3f
3f
3f
3f
3f
1

มะละกอ
3f
3f
3f
3f
3f
1

แตงโม
3f
3f
3f
3f
3f
1

ถั่วเขียว
3f
3f
3f
3f
3f
1

ถั่วลิสง
3f
3f
3f
3f
3f
1

SOIL_DEF
กลุ่มชุดดินที่_3
กลุ่มชุดดินที่_3f
กลุ่มชุดดินที่_4
กลุ่มชุดดินที่_4f
กลุ่มชุดดินที่_7
กลุ่มชุดดินที่_33

ถั่วเหลือง
3f
3f
3f
3f
3f
1

น้อยหน่า
3f
3f
3f
3f
3f
1

ส้ม
3f
3f
3f
3f
3f
1s

ส้มโอ
3f
3f
3f
3f
3f
1

ผัก
3f
3f
3f
3f
3f
1

มะนาว
3f
3f
3f
3f
3f
1

มะพร้าว
3f
3f
1d
2d
3f
1

มะม่วง
3f
3f
3f
3f
3f
1

หมายเหตุ :

1 = ดินมีความเหมาะสม
d : ดินมีปัญหาเรื่องการระบายน้า
f : พื้นที่ที่มีปัญหาน้าท่วม

2 = ดินไม่ค่อยเหมาะสม
3 = ดินไม่เหมาะสม
w : ดินมักขาดแคลนน้าในฤดูเพาะปลูก t : สภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว
s : ดินมีเนื้อดินไม่เหมาะสม
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2.3 ข้อมูลชีวภาพ
สภาพการผลิตการเกษตร
พื้นทีท่ ั้งหมด
พื้นที่การเกษตร ประมาณ

6,801 ไร่
5,355 ไร่

ทานา

4,323 ไร่

ไม้ผล

694 ไร่

ปลูกผัก

120 ไร่

อื่นๆ

243 ไร่

สภาพการเพาะปลูก เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนน้าท่วมขัง ประกอบกับ
กลุ่มดินที่เหมาะสมกับการทานา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการทานาโดยใช้น้าจากชลประทาน ปัจจุบันนี้มีการ
ใช้พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง เช่น สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 เป็นส่วนใหญ่ และมีพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 โดยใช้
วิธีการหว่านน้าตมถึง 100% ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 850 กก./ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 51,032 ตัน/ฤดู (นาปี)
เกษตรกรใช้บริโภค 10% จาหน่าย 80% และเก็บไว้ทาพันธุ์ 10% สาหรับในช่วงฤดูแล้งจะทานาปรัง
ประมาณ 80% ของพื้นที่ทานา โดยอาศัยน้าชลประทานหรือบ่อตอก และในบางแห่งสามารถทานาได้ถึง 2-3
ครั้งต่อปีหลังจากทานาปี นอกจะทานาปรังแล้วยังมีการปลูกพืชผัก (ถั่วฝักยาว, มะเขือ, ข้าวโพดฝักสด, บวบ)
ด้านการประมง มีการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในแม่น้าน้อย เลี้ยงในบ่อและร่องสวนเป็น
อาชีพเสริม และบริโภคในครัวเรือน
ด้านการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร ไว้บริโภค และเป็นรายได้เสริม
ดังนั้น รายได้ส่วนใหญ่ของเกษตรกรจึงมาจากอาชีพทาการเกษตร โดยเฉพาะการทานาเป็น
อาชีพหลัก สาหรับการทาสวน ปลูกพืชผัก และการแปรรูปผลผลิตการเกษตรจะเป็นรายได้เสริม ครัวเรือน
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ปฏิทินการปลูกพืช
ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ช่วงเวลาการเพาะปลูก
กิจกรรม

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

หมายเหตุ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค.
.

1. นาปี
2. นาปรัง
3. ไม้ผล
(มะม่วง)
4. พืชผัก
5. ปลาดุก กบ
6. สุกร

พักบ่อประมาณ 20
วัน

ส่วนที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกร
ตาบลบางเจ้าฉ่า
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ส่วนที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
ในตาบลบางเจ้าฉ่า
ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด อ่ า งทอง ได้ เ ชิ ญ เกษตรกรในต าบลบางเจ้ า ฉ่ า ผู้ แ ทน
เกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ เกษตรอาเภอโพธิ์ทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชลประทานจังหวัด ประมงอาเภอ
โพธิ์ทอง ปศุสั ตว์อาเภอโพธิ์ทอง และพัฒนาการอาเภอโพธิ์ทอง เพื่อทาความเข้าใจรายละเอียดวัตถุประสงค์
ความจ าเป็น ความส าคัญ ของการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการทา
การเกษตรในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และตัดสินใจคัดเลือกชนิดสินค้าที่จะจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมรายตาบล
ของตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕60 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบาง
เจ้าฉ่า หมู่ที่ 8 อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ใช้การวิเคราะห์สวอต (SWOT) เป็นเครื่องมือ
ในการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ซึ่งช่วยกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ
จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมในครั้งนี้ ศักยภาพของพื้นที่ ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นที่ของ
ตาบลที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจากัดในการพั ฒนาด้านต่าง ๆ
ข้อมูลที่ศึกษาได้จากข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิที่สารวจในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของรัฐ ระดับต่าง ๆ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
แผนพัฒนา 4 ปี องค์การบริหารส่วนตาบล แผนงานและโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ได้ผลการศึกษา ดังนี้
จุดแข็ง
1. กระท้อนพันธุ์ทองใบใหญ่ / แปรรูป (กระท้อนทรงปลูก ร.10)
2. จักสานไม้ไผ่ (ม.7,ม.8,ม.6)
3. พันธุ์ไม้ไผ่สีสุกพระราชทาน
4. นวดแผนไทย
5. แปรรูปสมุนไพร
6. แปรรูปข้าวแต๋นน้าแตงโม (วิสาหกิจชุมชน
7. เห็ด (ม.2,ม.3,ม.4)
8. ไข่เค็ม (ม.5,ม.6)
9. ขนมหวาน
10. อาหารพื้นบ้านอร่อย (แกงบอน , แกงขี้เหล็ก ฯ)
11. เลี้ยงไส้เดือน
12. ผักไฮโดร , กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ
13. ข้าวอินทรีย์

12
14. โฮมสเตย์
15. ทัวร์รถอีแต๋น , รถราง
16. ศูนย์โอทอปจาหน่ายเครื่องจักสาน
17. ต้นยางใหญ่ อันดับ 3 ของประเทศ
18. หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดยางทอง
19. วัดยางทอง วัดบ้านสร้าง วัดโพธิ์ราษฎ์
20. ศาลปู่ฉ่า
21. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมวิถีชีวิตของชุมชน
22. ประเพณีตาขนมจีน (ก่อนลอยกระทง)
23. ประเพณีแห่พระรอบหมู่บ้าน
24. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้า
25. มีแหล่งน้าธรรมชาติ 9 แห่ง
26. การคมนาคมสะดวก
27. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
28. โรงเรียนผู้สูงอายุ
29. ส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน
30. โรงเรียนได้รับรางวัลสุขาอันดับ 1 ของประเทศ
31. โรงเรียนโอทอประดับประเทศ
32. มีโรงเรียน ,วิทยาลัยการอาชีพ
33. โรงสีข้าวของหมู่บ้าน
34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
35. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
36. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ม.2)
37. ธนาคารหมู่บ้าน (สถาบันการเงินชุมชน)
38. มีแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน)
39. มีสวัสดิการ (ณาปณกิจ)
40. มีเสียงตาสายทุกหมู่บ้าน
41. มีรถคู่ชีพสามารถดูแลผู้ป่วยได้ทันถ่วงที
จุดอ่อน
1. ราคาผลผลิตตกต่า
2. ต้นทุนการผลิตสูง
3. ขาดตลาดในการรับซื้อสินค้า
4. ปัญหายาเสพติด
5. ขโมย
6. พื้นที่ลุ่ม
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7. ขาดความรู้เรื่องการเกษตร
8. ขาดความร่วมมือ
9. ขัดแย้งทางการเมือง
10. ปัญหาหนี้สิน
11. ดินบางพื้นที่ขาดความอุดสมบูรณ์
12. ขาดหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ
13. ขาดแรงงานทางด้านการเกษตร (จ้างที่อื่นราคาแพง)
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอ่างทอง ให้ความสาคัญประเด็นของเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์และฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน เช่นตลาดนัดเกษตรกร (ทุกวันศุกร์เช้า)
ฯลฯ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล
4. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ ตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระกับคุณภาพแรงงาน
5. ภาครัฐกาหนดให้นโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
อุปสรรค
1. ราคาต้นทุนสูง
2. ราคาผลผลิตตกต่า
3. ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนักส่งผลให้ทายาทเกษตรกร
มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
4. การกาหนดนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กรเกษตรกร
วิเคราะห์โดยพิจารณาปัจจัยภายในองค์กร

จุดแข็ง
1. กระท้อนพันธุ์ทองใบใหญ่ / แปรรูป (กระท้อนทรง
ปลูก ร.10)
2. จักสานไม้ไผ่ (ม.7,ม.8,ม.6)
3. พันธุ์ไม้ไผ่สีสุกพระราชทาน
4. นวดแผนไทย
5. แปรรูปสมุนไพร
6. แปรรูปข้าวแต๋นน้าแตงโม (วิสาหกิจชุมชน
7. เห็ด (ม.2,ม.3,ม.4)
8. ไข่เค็ม (ม.5,ม.6)
9. ขนมหวาน
10. อาหารพื้นบ้านอร่อย (แกงบอน , แกงขี้เหล็ก ฯ)
11. เลี้ยงไส้เดือน
12. ผักไฮโดร , กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ
13. ข้าวอินทรีย์
14. โฮมสเตย์
15. ทัวร์รถอีแต๋น , รถราง
16. ศูนย์โอทอปจาหน่ายเครื่องจักสาน
17. ต้นยางใหญ่ อันดับ 3 ของประเทศ
18. หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดยางทอง

วิเคราะห์โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกองค์กร

จุดอ่อน

โอกาส

1. ราคาผลผลิตตกต่า
2. ต้นทุนการผลิตสูง
3. ขาดตลาดในการรับซื้อสินค้า
4. ปัญหายาเสพติด
5. ขโมย
6. พื้นที่ลุ่ม
7. ขาดความรู้เรื่องการเกษตร
8. ขาดความร่วมมือ
9. ขัดแย้งทางการเมือง
10. ปัญหาหนี้สิน
11. ดิ น บางพื้ น ที่ ข าดความอุ ด
สมบูรณ์
12. ขาดหน่วยงานสนับสนุนในการ
พัฒนาอาชีพ
13. ขาดแรงงานทางด้านการเกษตร
(จ้างที่อื่นราคาแพง)

1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด
อ่ า งทอง ให้ ค วามส าคั ญ ประเด็ น ของ
เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
ที่ผ่านมาตรฐาน เช่นตลาดนัดเกษตรกร
(ทุกวันศุกร์เช้า) ฯลฯ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด
อ่ า งทอง เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู่ ร ะดั บ
มาตรฐานสากล
4. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ
และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ า มชาติ ที่ ถู ก กฎหมาย
พร้อมทั้งยกระกับคุณภาพแรงงาน
5. ภาครัฐกาหนดให้นโยบายยาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ

อุปสรรค
1. ขาดความรู้
2. ราคาต้นทุนสูง
3. ราคาผลผลิตตกต่า
4. ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่า
อาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนักส่งผลให้
ทายาทเกษตรกรมี ป ริ ม าณลดลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง
5. นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย
6. การน าเข้ า สิ นค้ า ทางการเกษตรจาก
ต่างประเทศ

19. วัดยางทอง วัดบ้านสร้าง วัดโพธิ์ราษฎ์
20. ศาลปู่ฉ่า
21. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมวิถีชีวิตของชุมชน
22. ประเพณีตาขนมจีน (ก่อนลอยกระทง)
23. ประเพณีแห่พระรอบหมู่บ้าน
24. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้า
25. มีแหล่งน้าธรรมชาติ 9 แห่ง
26. การคมนาคมสะดวก
27. มีผู้นาที่เข้มแข็ง
28. โรงเรียนผู้สูงอายุ
29. ส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน
30. โรงเรียนได้รับรางวัลสุขาอันดับ 1 ของประเทศ
31. โรงเรียนโอทอประดับประเทศ
32. มีโรงเรียน ,วิทยาลัยการอาชีพ
33. โรงสีข้าวของหมู่บ้าน
34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
35. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
36. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ม.2)
37. ธนาคารหมู่บ้าน (สถาบันการเงินชุมชน)
38. มีแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน)
39. มีสวัสดิการ (ณาปณกิจ)
40. มีเสียงตาสายทุกหมู่บ้าน
41. มีรถคู่ชีพสามารถดูแลผู้ป่วยได้ทันถ่วงที
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ประชาชนในพื้นที่ตาบลบางเจ้าฉ่า ได้ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
โดยผ่ านกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกร ระดมความคิด เห็ น เพื่อส่ งเสริ มพัฒ นาและแก้ไขปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ดินทากิน หนี้สิน แหล่งน้าและกาหนดสวัสดิการของ
เกษตรกร และมีโครงการต่างๆ ที่นาเสนอเข้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลบางเจ้าฉ่า เรียงลาดับตามความ
ต้องการของชุมชน ดังนี้
1. โครงการขุดลอกคูคลอง
2. โครงการกาจัดวัชพืชในแหล่งน้า
3. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการตลาดกลางค้าส่งขายพืชผลทางการเกษตรระดับตาบล
5. โครงการจัดสรรที่ดินทากิน (ทุกหมู่บ้าน)
6. โครงการผลิตปุ๋ยหมัก
7. โครงการแปรรูปเห็ด
8. โครงการผลิตถ่านจากผักตบชวา
ภาคการเกษตรยังคงมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยประชากรในชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ไทยที่ผ่านมาเป็นการดาเนินการโดยฝ่ายราชการเป็นหลัก โดยแผนพัฒนาการเกษตรจะกาหนดให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามมาตรา 41 กาหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทาแผน
แม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผน
แม่บทระดับจังหวัด ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการและ
แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากระดับล่างสู่ระดับบน จึงเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า มุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึ งทรัพยากรในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทรัพยากรดินและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การรักษาสมดุลระบบนิเวศ ตลอดจน
เสนอให้เกษตรกรซึ่งรู้และเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่ดี ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของภาครัฐ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบและร่วมติดตามผล โดยคาดหวังว่าเมื่อหน่วยงานภาครัฐ
ดาเนิ น การตามข้อเสนอแนวทางพัฒ นาตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแล้ วจะเกิดประโยชน์แก่
เกษตรกร จึงกาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง
เกษตรกรพึ่งตนเองได้”
เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนด จึงกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในการพัฒนาการเกษตรไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้า
เกษตร
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งการ
บริหารจัดการด้านกองทุนการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการส่ งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ด้าน
เกษตรกรรม และการจัดการแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหา
ดินและที่ดิน โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
ของตนเองอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 การอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริ มแลละคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและการเพิ่มสิทธิและบทบาทของ
เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการทากินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นต่อการประกอบการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคานึงถึงการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 การค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญา พั น ธุ ก รรมพื ช และสั ต ว์ ท้ อ งถิ่ น
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒ นา เพื่อ
ประโยชน์ทางเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้าน
การผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ด้านกองทุนการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู่ให้สามารถ
รองรับการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดการซ้าซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
โครงการทั้งหมดที่ได้จากการทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ปี 2561 มีความสอดคล้อง
กับแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2562 - 2566 ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลบางเจ้าฉ่า
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
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แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
ที่

กลยุทธ์

1.

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน
ส่งเสริมการให้การศึกษา
อบรม ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม
และการจัดการแก่เกษตรกร
และยุวเกษตรกร

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ทางด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

พื้นที่
ดาเนินงาน
ตาบลบาง
เจ้าฉ่า

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
สนับสนุนให้
เกษตรกรมีการ
รวมกลุม่ และ
เพื่อให้เรียนรู้ถึง
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง และ
สามารถนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้สู่การ
ปฏิบัติได้

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
รวมกลุม่ ของ
เกษตรกรตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

- อบรมให้ความรู้
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.สภา
เกษตรกร
จังหวัด
อ่างทอง,
เกษตรจังหวัด
,สหกรณ์
จังหวัด

เกษตรจังหวัด
,พัฒนาที่ดิน
จังหวัด
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ที่

กลยุทธ์

2.

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน
ส่งเสริมการให้การศึกษา
อบรม ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม
และการจัดการแก่เกษตรกร
และยุวเกษตรกร

ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินงาน

โครงการผลิตปุ๋ยหมัก ตาบลบาง
เจ้าฉ่า

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
สนับสนุนให้
เกษตรกรมีการ
รวมกลุม่ และเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต
และลดอัตราการ
ใช้สารเคมี

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
รวมกลุม่ ของ
เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร

- อบรมให้ความรู้ใน
การทาปุ๋ยหมัก และ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ ๆ

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.สภา
เกษตรกร
จังหวัด
อ่างทอง,
เกษตรจังหวัด
,สหกรณ์
จังหวัด

เกษตรจังหวัด
,พัฒนาที่ดิน

21
ที่
3.

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
โครงการแปรรูปเห็ด
ศักยภาพการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน
ส่งเสริมการให้การศึกษา
อบรม ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม
และการจัดการแก่เกษตรกร
และยุวเกษตรกร

พื้นที่
ดาเนินงาน
ตาบลบาง
เจ้าฉ่า

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
- สนับสนุนให้
เกษตรกรมีการ
รวมกลุม่
- เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
- ป้องกันปัญหา
การล้นตลาดของ
ผลผลิต
- เกษตรกรมี
รายได้เสริม

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
รวมกลุม่ ของ
เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร

- อบรมให้ความรู้ใน
การแปรรูปเห็ด และ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ ๆ

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.สภา
เกษตรกร
จังหวัด
อ่างทอง,
เกษตรจังหวัด
,สหกรณ์
จังหวัด,
เกษตรจังหวัด
,กศน.ตาบล
,พัฒนาชุมชน,
พาณิชย์
จังหวัด

22
ที่
3

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
โครงการผลิตถ่านจาก
ศักยภาพการส่งเสริมและ
ผักตบชวา
สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน
ส่งเสริมการให้การศึกษา
อบรม ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม
และการจัดการแก่เกษตรกร
และยุวเกษตรกร

พื้นที่
ดาเนินงาน
ตาบลบาง
เจ้าฉ่า

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
- สนับสนุนให้
เกษตรกรมีการ
รวมกลุม่
- เพื่อลดปัญหา
การแพร่กระจาย
ของผักตบชวา
- เพื่อลดการใช้
พลังงานจากไฟฟ้า
ก๊าซหุงต้ม และ
ถ่านไม้
- เพื่อเพิ่มมูลค่า
วัสดุและผลผลิต

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
รวมกลุม่ ของ
เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร

- จัดอบรมให้ความรู้
และสอนการทาถ่าน
จากผักตบชวา
รวมถึงถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ ๆ

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.สภา
เกษตรกร
จังหวัดอ่างทอง
,เกษตรจังหวัด
,สหกรณ์จังหวัด

พัฒนาชุมชน
จังหวัด,อบต.
บางเจ้าฉ่า
,กศน.ตาบล,
เกษตรอาเภอ,
เกษตรจังหวัด

23

แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ที่

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ

1.

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่ง
น้าและจัดระบบชลประทาน
เพื่อเกษตรกรรม

โครงการขุดลอกคู
คลอง

2

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่ง
น้าและจัดระบบชลประทาน
เพื่อเกษตรกรรม

โครงการกาจัดวัชพืช
ในแหล่งน้า

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
ทุกหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาแหล่ง
ในตาบลบาง น้าและให้น้าไหล
เจ้าฉ่า
ผ่านได้สะดวกไป
ถึงปลายทาง และ
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง
พื้นที่
ดาเนินงาน

ทุกหมู่บ้าน เพื่อการกาจัด
ในตาบลบาง วัชพืชตรมแหล่ง
เจ้าฉ่า
น้าให้สามารถ
ระบายน้าได้ดี

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ดาเนินการขุดลอกคู
คลอง หมู่ที่ 1 – 8
โดยขอรับการ
สนับสนุนจาก
ชลประทานอ่างทอง
และ อบต

√

√

√

√

√

ชลประทาน
อ่างทอง ,
อบต.บางเจ้า
ฉ่า,สนง.สภา
เกษตรกร
จังหวัด
อ่างทอง

ดาเนินการกาจัด
วัชพืชในแหล่งน้า
ตามคลอง
ชลประทาน หนอง
น้าธรรมชาติ และ
แม่น้าน้อย.

√

√

√

√

√

ชลประทาน
อ่างทอง ,
อบต.บางเจ้า
ฉ่า,สนง.สภา
เกษตรกร
จังหวัด
อ่างทอง

24
ที่

กลยุทธ์

3.

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม การ
พัฒนา การคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรม และการแก้ไข
ปัญหาดินและที่ดิน โดย
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมของตนเองอย่าง
ทั่วถึง

ชื่อโครงการ

โครงการจัดสรร
ที่ดินทากิน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรที่
ในตาบลบาง ไม่มีที่ดินทากิน
เจ้าฉ่า
เป็นของตนเองได้
ประกอบอาชีพ
พื้นที่
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดสรร
ที่ดินทากินให้แก่
เกษตรกร

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.สภา
เกษตรกร
จังหวัด
อ่างทอง
,ปฏิรูปที่ดิน
,สนง.
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด,อบต.
บางเจ้าฉ่า

25

แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
ที่

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์ที่ 1 การสร้าง
ความเป็นธรรมด้านราคา
ผลผลิตทางเกษตรกรรม
โดยคานึงถึงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด

ชื่อโครงการ

โครงการตลาด
กลางค้าส่งขาย
พืชผลทาง
การเกษตรระดับ
ตาบล

พื้นที่
ดาเนินงาน
ตาบลบางเจ้า
ฉ่า

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย,กลุ่ม
องค์กร
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การซื้อขายสินค้า
เกษตร และผู้ขาย
สามารถจาหน่าย
สินค้าเกษตรได้ใน
ราคาที่เป็นธรรม ไม่
ถูกกดราคาจากผู้ซื้อ

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดตั้ง
ตลาดกลางชุมชน
และประสานตลาด
รับซื้อให้แก่
เกษตรกร

ปี 2562
√

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.สภา
เกษตรกรจังหวัด
อ่างทอง, พาณิชย์
จังหวัด, เกษตร

จังหวัด

