แผนพัฒนาเกษตรกรรม 5 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2566)

ตำบลห้วยคันแหลน

อำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดอ่ำงทอง

389/12-13 หมู่ที่ 7 ตำบลศำลเจ้ำโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง โทร.035-631945

ก

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดทาแผนห้าปี (2562 – 2566) ซึ่งเป็น
การทางานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตาบล สมาชิกระดับอาเภอ หน่วยงานต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
จากล่างสู่บน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคนิค ปัจจัยภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัยภายนอก โอกาส
และอุปสรรค เป็นเครื่องมือนาไปสู่การปรับเปลี่ยนการทาการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของ
เกษตรกรในตาบลอย่างแท้จริง และให้สอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้ในการบริหารและประสานงานดาเนินงาน
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุก ๆ
ฝ่าย
ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ในครั้งนี้ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพคณะผู้จัดทา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒ นาเกษตรกรรมเล่ มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

คณะผู้จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม
สิงหาคม 2561

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชนตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ลักษณะของแผนพัฒนาเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ข้อมูลทางกายภาพ
ข้อมูลชีวภาพ
ข้อมูลด้านสังคม
ศักยภาพชุมชน
ส่วนที่ 3 สถานการณ์ของชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กรเกษตรกร
ส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
-แผนงาน/โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
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ส่วนที่ 1
บทนา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.ลักษณะของแผนพัฒนาเกษตรกรรม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสิทธิ
และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐ
รักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้
ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง
การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลร่วมมือ
กันแก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือ
ในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด โดยมุ่งเน้นดาเนินการใน 5 เรื่องหลักให้บังเกิดผล สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทากิน ปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร เรื่องสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
2.2 จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่
ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย
2.3 ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในตาบล โดยอาศัยแผนพัฒนา
เกษตรกรรม เป็ นเครื่องมือสร้างมูลค่า การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ในรูปแบบ
เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEsเกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
3. เป้าหมาย
3.1 ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 345 คน อาเภอละ 1 ตาบล ทั้งหมด 7 อาเภอ 7 ตาบล ได้แก่
1) ตาบลราษฎรพัฒนา อาเภอสามโก้
2) ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ
3) ตาบลโพสะ
อาเภอเมืองอ่างทอง
4) ตาบลไชโย
อาเภอไชโย
5) ตาบลโผงเผง
อาเภอป่าโมก
6) ตาบลบางเจ้าฉ่า
อาเภอโพธิ์ทอง
7) ตาบลสีบัวทอง
อาเภอแสวงหา
3.2 ความสาคัญของแผนพัฒนาเกษตรกรรม ประกอบด้วย
- ปัญหาหนี้สิน
- ปัญหาแหล่งน้า
- ปัญหาที่ดินทากิน
- ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
- ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ปัญหาด้านอื่นๆ ในพื้นที่

3

3.3 องค์กรรายสินค้าเกษตรเป้าหมาย 1 กลุ่ม ที่ได้จัดตั้งในปีที่ผ่านมา สามารถดาเนินธุรกิจเป็น
เกษตรอุตสาหกรรม
4. กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ปี 2561
4.1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการเกษตร ปัญหาความต้องการของเกษตรกรพร้อมแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรในตาบล
4.2 จัดเวทีประชาคม ระดมความคิดเห็นปั ญหาและแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาการเกษตร จัดทา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ เพื่อแก้ปัญหาอย่างน้อย 5 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ดินทากิน
แหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร สวั ส ดิ ก ารเกษตรกร สิ ท ธิเ กษตรกร และการไม่ ไ ด้รั บ ความเป็ น ธรรม และปัญ หาด้ า น
การเกษตรอื่นๆ
4.3 การประสานการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร
4.4 จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลแล้วเสร็จ
4.5 ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า
เกษตร
4.5.1 ประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มีอยู่เดิม เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ หรือ
จัด
ประชุมเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อจัดตั้งกลุ่ม กาหนดระเบียบ คัดเลือกกรรมการบริหารงาน และชี้แจงทาความ
เข้าใจ
4.5.2 จัดประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อจัดทาแผนธุรกิจรายสินค้าสู่เกษตร
อุตสาหกรรม
4.5.3 กลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าดาเนินงานตามแผนธุรกิจที่กาหนด
4.6 ขับเคลื่อนการแก้ปั ญหาหนี้สิ น ที่ดินทากิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร สวัสดิการเกษตรกร สิ ทธิ
เกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม และปัญหาด้านอื่นๆ
5. กิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 1 องค์กร
5.1 คัดเลือกเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ที่จะพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรอุตสาหกรรม
5.2 จัดประชุมเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อร่วมหารือวางแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) ในการพัฒนายกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
5.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการดาเนินงานของเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร
เกษตรกร
6. ระยะเวลา ภายในปี 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบลห้วยคันแหลน
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบลห้วยคันแหลน
1. ประวัติความเป็นมา
เดิมตาบลห้วยคันแหลนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้าธรรมชาติเป็นห้วยหนองและลาคลอง
ซึ่งสมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาในฤดูน้าหลาก และในบริเวณหมู่บ้านมีต้นต่อไผ่ขึ้นอยู่บริเวณริมฝั่งน้าจานวน
มาก ซึ่งชาวบ้านจะตัดมาใช้ทาเครื่องจักรสานและใช้ทาอาวุธจาพวกแหลน หลาว เพื่อใช้ในการจับสัตว์และป้องกันโจร
ขโมย ขึ้นบ้านเรือน จึงเรียกว่าตาบลห้วยคันแหลนในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน
2. ข้อมูลทางกายภาพ
ที่ตั้งและขอบเขต/อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองและตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลท่าช้าง และตาบลตลาดใหม่ อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลไผ่วง และตาบลสาวร้องไห้ อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของตาบลห้วยคันแหลน เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าว
ไม้ผล พืชผัก ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ และประมง สามารถทาการเกษตรได้ตลอดปี แต่มักจะประสบปัญหาขาดน้า บ้าง
ในพื้นที่ห่างคลองชลประทาน
ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณฝนเฉลี่ยในรอบปีของตาบลห้วยคันแหลน ประมาณ 945 มิลลิเมตร โดยมีการกระจายตัว
ของฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร ในเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ซึ่ งปริมาณน้า ไม่มีผลกระทบต่อ
การปลูกพืชและความชื้นของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งน้าและปริมาณน้าในรอบปี
แหล่งน้าที่สาคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตรของตาบลประกอบด้วยน้าชลประทาน ได้รับน้า
โครงการชัณสูตร คลอง 1 ขวา โดยได้รับน้าเต็มพื้นที่ในฤดูฝน ส่วนใหญ่ฤดูแล้งชลประทานจะส่งน้าให้สลับปีเว้นปี
เนื่องจากปริมาณน้าไม่เพียงพอ
เขตการปกครอง
มีหมู่บา้ นทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

บ้าน
บ้านช่องน้าไหล
บ้านห้วยคันแหลน
บ้านห้วยคันแหลน
บ้านห้วยชะนาง
บ้านอีเขียว
บ้านห้วยโรง
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แผนที่สังเขปตาบลห้วยคันแหลน

การคมนาคม
ตาบลห้วยคันแหลน มีการคมนาคมทางบกมีถนนลาดยางผ่านตาบล จานวน 4 เส้นทาง และมีถนน
คอนกรีตเสริมเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน มีถนนดินลูกรังบ้างเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสามารถใช้เดินทางได้ดี
ตลอดปีอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเศษชัยชาญ ปริมาณ 15 กิโลเมตร
สภาพการศึกษา
ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับทุกครัวเรือ น จนถึงระดับปริญญาตรี อ่านออกเขียนได้ทุก
คน
ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเทศบาลตาบลห้วยคันแหลนนับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ โดยมีการเข้าวัดเพื่อ
ปฏิบัติธรรมในวันสาคัญทางพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ตามที่พุทธศาสนา
กาหนด
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพประจาตาบล

จานวน 1 แห่ง

ด้านการบริการพื้นฐาน
การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ตาบลคลองขนากมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน มีน้าประปาใช้ทุก
หมู่บ้าน และมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ทุกหมู่บ้าน

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
- องค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง
- สถานีอนามัย 1 แห่ง
- วัด 4 แห่ง
- โรงเรียนปฐมศึกษา 2 แห่ง
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง
- ร้านค้าชุมชน 2 แห่ง
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ภัยธรรมชาติ
ตาบลห้วยคันแหลนอยู่ในพื้นที่ลุ่ม จึงมักประสบภัยธรรมชาติน้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้างในฤดูฝน
ส่วนในฤดูแล้งมีกลุ่มประสบปัญหาแล้งพื้นที่การเกษตรเนื่องจากอยู่ท้ายของคลองส่งน้าชลประทาน
การใช้ดิน
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน ทรัพยากรดินของตาบลห้ว ยคันแหลน
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 3 และ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มชุดดินที่ 3
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาน้าและตะกอนน้าทะเล มี
การพัฒนาของดินในสภาพน้ากร่อย หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึกในฤดูแล้งหรือรอยไถลในดินล่าง การ
ระบายน้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดินเหนียวสีดาหรือสีเทาแก่ มีจุด
ประสีเหลืองหรือสีน้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5
- 8.0 มีเนื้อดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีจุดประสีเหลืองและสีน้าตาล หรือจุดประสีแดง
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0 - 8.0 อาจพบผลึกของยิปซัม
เปลือกหอย หรือเม็ดปูนในดินชั้นล่าง หรือพบชั้นดินเลนเหนียวสีเทาปนน้าเงินหรือสีเขียวมะกอกของตะกอนน้าทะเล
ในดินชั้นล่างถัดไป บางพื้นที่พบชั้นดินเลนของตะกอนน้าทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดดินกรดกามะถัน ภายในความ
ลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน กลุ่มชุดดินนี้พบในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่มภาคกลางและพบไม่ห่าง
จากชายฝั่งทะเลมากนัก หรือพบในพื้นที่ลุ่มต่า มีน้าไหลบ่าท่วมขังสูงในฤดูฝน
กลุ่มชุดดินนี้ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่บางพื้นที่อาจมี ปัญหาบ้างในเรื่องความเค็ม
ของดินถ้าพบชั้นดินเลนของตะกอนน้าทะเลภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน หรือได้รับความเสียหายจาก
น้าไหลบ่าท่วมขังพื้นที่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่า
กลุ่มชุดดินที่ 4
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องกว้าง
และลึกในฤดูแล้ง และอาจมีรอยไถลในดินล่าง มีการระบายน้าเลวหรือค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง มีเนื้อชั้นดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวสีดาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้าตาล
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 - 6.5 มีเนื้อดินชั้นล่างเป็นดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งสีเทาหรือสีน้าตาลปนเทา มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้าตาลแก่ หรือสี
แดง ปฏิกิริยาเป็นกลางหรือด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0 - 8.0 อาจพบก้อนปูนหรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง กลุ่มชุดดินนี้พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้าพา มีสภาพพื้นที่เป็นที่
ราบลุ่มหรือราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน บางพื้นที่พบในพื้นที่ลุ่มต่า หรือพบในพื้นที่ค่อนข้างดอน
กลุ่มชุดดินนี้ไม่ค่อยพบปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่า อาจประสบปัญหาจาก
น้าไหลบ่าท่วมขังในฤดูฝน และพื้นที่ค่อนข้างดอน อาจขาดแคลนน้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
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3. ข้อมูลชีวภาพ
1. พันธุ์พืชที่ปลูก
1.1 ข้าวนาปี , นาปรัง ใช้พันธุ์ สุพรรณบุรี 1, และปทุมธานี 1, พันธุ์ไวแสง , พันธุ์ก้อน
แก้ว 15
1.2 ไม้ผล มะม่วงเขียวเสวย น้าดอกไม้ โชคอนันต์
1.3 พืชฝัก ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ มะเขือ
2. พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
2.1 ไก่ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง
2.2 หมู ลาทไวท์ ดูร็อก แลนเลท
2.3 วัว พันธุ์พื้นเมืองลูกผสม พันธุ์อเมริกันบรามัน
3. ระบบการผลิต
มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามฤดูกาลผลิต ข้าวนาปี นาปรัง ไม้ผล พืชผัก เลี้ยงสัตว์
4. ปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย

ธค

หมายเหตุ

ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
ไม้ผล
พืชผัก
เลี้ยงสัตว์
ประมง
5. เทคโนโลยีการผลิต (การใช้ปุ๋ย , สารเคมี ฯลฯ)
- มีการผลิตน้าหมักชีวภาพในการปรับปรุงบารุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุน
- ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว พืชผัก ไม้ผล โดยการทาน้าหมักจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช
6. ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
- ข้าวนาปี ผลผลิตเฉลี่ย 850-900 กก/ไร่ (ใช้พันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1, ปทุมธานี 1)
- ข้าวนาปรัง ผลผลิตเฉลีย่ 850-900 กก/ไร (ใช้พันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1, ปทุมธานี 1)
- ไม้ผล ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก/ไร่ มะม่วงเขียวเสวย,น้าดอกไม้,โชคอนันต์
- พืชผัก ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก/ไร่ ถั่วฝักยาว,บวบ,มะเขือ,มะระ,คะน้า,กวางตุ้ง ฯ
สภาพเศรษฐกิจ
1. ขนาดการถือครองที่ดิน
พื้นที่ทั้งหมดของตาบลห้วยคันแหลน 15,750 ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตร 10,930 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 69.39 ของพื้นที่ทั้งหมดโดยมีราษฎร 378 ครัวเรือน มีที่ดินเป็นของตนเองและไม่ต้องเช่าอีก
235 ครัวเรือน มีที่ดินเป็นของตนเองและต้องเช่าเพิ่มเป็นบางส่วน และอีก 102 ครัวเรือน ต้องเช่าทั้งหมดขนาดของ
พืน้ ที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 13 ไร่
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2. จานวนแรงงาน
แรงงานในภาคเกษตรและแรงงานกรรมกร/รับจ้าง ดังนี้
1) แรงงานในภาคเกษตร เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน
2) แรงงานกรรมกร/รับจ้าง เฉลี่ย 1 คน/ครัวเรือน
3. รายได้รายจ่ายของครัวเรือน
สาหรับในเรื่องรายได้ของเกษตรกร เป็นการสารวจโดยการประมาณการรายได้ในส่วนที่เป็น
เงินสดประจาปี อย่างไรก็ตามให้เห็นเด่นชัดถึงการใช้จ่ายในครัวเรือนจึงได้มีการเปรียบเทียบรายได้ และรายจ่ายต่อ
ครัวเรือนต่อไป ซึ่งจะประมาณได้ว่าเกษตรกรจะมีเงินทุนเก็บออมเหลือไว้ใช้ในปีเท่าใด
4. เป้าหมายของการทาฟาร์ม
เกษตรกรมีการจัดระบบการปลูกพืชในฟาร์มอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการโดยได้รับ
ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงการจัดทาบัญชีฟาร์ม เพื่อให้รู้ถึงรายรับ -รายจ่ายใน
การทาฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลกาไรสูงสุด
ข้อมูลด้านสังคม
1. จานวนประชากรและครัวเรือน
- ครัวเรือนทั้งหมด 970 ครัวเรือน
- ประชากรทั้งหมด 3,626 คน
- ชาย 1,773 คน
- หญิง 1,853 คน
จานวนเฉลี่ยต่อครัวเรือน 4 คน
วัยแรงงานเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน
2. พื้นที่/สภาพการถือครอง
- พื้นที่ทั้งหมด
15,750 ไร่
- พื้นที่ทาการเกษตร
10,930 ไร่
- นาปี
9,750 ไร่
ปัญหาชุมชน
1. ด้านกายภาพ
- ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
- ขาดน้าทาการเกษตรบางฤดูกาล
2. ด้านชีวภาพ
- โรคแมลงศัตรูพืชระบาด ในนาข้าว ไม้ผล พืชผัก
- ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
3. ด้านเศรษฐกิจ
- ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
- ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
- ต้นทุนการผลิตสูง
4. ด้านสังคม
- ยาเสพติด

พืชผัก 145 ไร่
บ่อปลา 127 ไร่
ไม้ผล 736 ไร่
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ลาดับความสาคัญของปัญหาชุมชน
1. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3. โรคแมลงศัตรูพืชระบาด
4. ขาดการปรับปรุงบารุงดิน
5. ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
6. ต้นทุนการผลิตสูง
7. ขาดน้าทาการเกษตรบางฤดูกาล
8. ยาเสพติด
ศักยภาพของชุมชน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น จุดขายท้องถิ่น)
- ชุมชนของตาบลห้วยคันแหลนมีอาชีพด้านการเกษตรโดยมีการทานาเป็นหลักใช้พันธุ์
ข้าวไม่ไวแสงได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 1 ปทุมธานี 1 ปทุมธานี 80 พิษณุโลก 2 พันธุ์ข้าวไวแสงฤดูนาปี ได้พันธุ์ก้อน
แก้ว
- ชุ ม ชนมี ก ารปลู ก พื ช ผั ก หลั ง จากการท านา เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ห ลั ง จากการท านา ได้ แ ก่
ข้าวโพดฝักสด ถั่วฝักยาว มะเขือ บวบ ฯลฯ
- ชุมชนมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช โดยการจัดทาปุ๋ยน้าหมัก
ชีวภาพ และน้าหมักสมุนไพรป้องกันกาจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน
- อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนตั้งเดิมมีอาชีพด้านการเกษตรโดยมีอาชีพหลักในการทานา ทา
สวน พืชผัก เลี้ยงสัตว์ ประมง บางส่วนมีอาชีพรับจ้างและทางานโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะของการผลิต
เทคนิค ระบบ
- มีการทาการเกษตร โดยใช้วิชาการสมัยใหม่ที่ทางราชการแนะนา เป็นการผลิตเพื่อ จาหน่าย
สู่ท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ทางราชการส่ง เสริม มีการจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้
ตรงกับตามต้องการของตลาด ตามช่วงฤดูกาล เช่นมีการจัดระบบน้าในพืช ทาให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลโดยใช้สารเร่ง
จัดทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงบารุงดิน ทาให้ได้ผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิม
ปัจจัย เงื่อนไขในการผลิต
ผลตอบแทนที่ได้รับ
- สภาพภูมิประเทศของตาบลห้วยคันแหลน มีสภาพดินเหมาะสมกับการทานา ทาสวน ปลูก
ผัก เลี้ยงสัตว์ ประมง มีระบบชลประทานครบทุกหมู่บ้าน สามารถทานาได้ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง ปลูก
ได้ตลอดปีเกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชเพื่อใช้ทาพันธุ์ และมีแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ประกอบอาชีพ และซื้อ
ปัจจัยการผลิต จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
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ส่วนที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
ในตาบลห้วยคันแหลน
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ส่วนที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
ในตาบลห้วยคันแหลน
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด อ่างทอง ได้เชิญเกษตรกรในตาบลห้วยคันแหลน ผู้แทนเกษตรกร
ระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เกษตรอาเภอวิเศษชัยชาญ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชลประทานจังหวัด ประมงอาเภอวิเศษชัยชาญ ปศุสัตว์อาเภอวิเศษชัย
ชาญ และพัฒนาการอาเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อทาความเข้าใจรายละเอียดวัตถุประสงค์ ความจาเป็น ความสาคัญ ของการจัดทา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการทาการเกษตรในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และตัดสินใจ
คัดเลือกชนิดสินค้าที่จะจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมรายตาบลของตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒2 ธันวาคม ๒๕60 ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ใช้การวิเคราะห์สวอต (SWOT) เป็นเครื่องมือในการ
จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ซึ่งช่วยกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสแล ะ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการจัดทาแผนพัฒนา
เกษตรกรรมในครั้งนี้ ศักยภาพของพื้นที่ ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นที่ของตาบลที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจากัดในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ข้อมูลที่ศึกษาได้จากข้อมูลข้อมูล
ปฐมภูมิที่สารวจในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของรัฐระดับต่าง
ๆ แผนพั ฒ นาจั ง หวัด แผนพัฒ นาการเกษตรระดั บต าบล แผนพัฒ นา 4 ปี ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล
แผนงานและโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ได้ผลการศึกษา ดังนี้
จุดแข็ง/ข้อเด่น/ข้อดี
1. มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (วัดกาแพงมณี, วัดทางเรือ, วัดห้วยโรง)
2. มีกลุ่มวิสาหกิจร้านค้าชุมชน
3. มีกลุ่มวิสาหกิจธนาคารข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน
4. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. มีศูนย์สาธิตเพื่อการตลาด
6. มีสถาบันการเงินชุมชน
7. มีกองทุนเงินล้าน
8. มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน
9. มีกองทุนบทบาทของสตรี
10. มีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านข้าว
11. มีปราชญ์ชาวบ้าน
12. มีกลุ่มเลี้ยงปลาช่อน (แปลงใหญ่)
13. พื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน
14. มีความสามัคคีในชุมชน (ผู้นาเข้มแข็ง)
15. มีโครงการประชารัฐของกองทุนหมู่บ้าน
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จุดอ่อน,ข้อเสีย
1. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
2. ที่ดินไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ
3. ปัญหายาเสพติด
4. ปัญหาการลักขโมย
5. ต้นทุนการผลิตราคาสูง
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล
3. มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน เช่นตลาดนัดเกษตรกร(ทุกวันศุกร์เช้า) ฯลฯ
4. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่ เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระกับคุณภาพแรงงาน
5. ภาครัฐกาหนดให้นโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
อุปสรรค
1. ราคาผลผลิตตกต่า
2. นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
3. การนาเข้าสินค้าทางการเกษตรจากประเทศต่างๆ
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กรเกษตรกร
วิเคราะห์โดยพิจารณาปัจจัยภายในองค์กร
จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (วัดกาแพงมณี, 1. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
วัดทางเรือ, วัดห้วยโรง)
2. ที่ดินไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ
2. มีกลุ่มวิสาหกิจร้านค้าชุมชน
3. ปัญหายาเสพติด
3. มีกลุ่มวิสาหกิจธนาคารข้าว ศูนย์ข้าว 4. ปัญหาการลักขโมย
ชุมชน
5. ต้นทุนการผลิตราคาสูง
4. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. มีศูนย์สาธิตเพื่อการตลาด
6. มีสถาบันการเงินชุมชน
7. มีกองทุนเงินล้าน
8. มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน
9. มีกองทุนบทบาทของสตรี
10. มีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านข้าว
11. มีปราชญ์ชาวบ้าน
12. มีกลุ่มเลี้ยงปลาช่อน (แปลงใหญ่)
13. พื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน
14. มีความสามัคคีในชุมชน (ผู้นา
เข้มแข็ง)
15. มีโครงการประชารัฐของกองทุน
หมู่บ้าน

วิเคราะห์โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกองค์กร
โอกาส
อุปสรรค
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
1. ราคาผลผลิตตกต่า
อ่างทอง เพื่อส่งเสริมการผลิตและ
2. นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
จาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร
3. การนาเข้าสินค้าทางการเกษตรจาก
ปลอดภัย
ประเทศต่างๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
อ่างทอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
มาตรฐานสากล
3. มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
ที่ผ่านมาตรฐาน เช่นตลาดนัดเกษตรกร
(ทุกวันศุกร์เช้า) ฯลฯ
4. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ
และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
พร้อมทั้งยกระกับคุณภาพแรงงาน
5. ภาครัฐกาหนดให้นโยบายยาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ
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ประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยคันแหลน ได้ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ระดมความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญ หาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ดินทากิน หนี้สิน แหล่งน้าและกาหนดสวัสดิการของเกษตรกร และมีโครงการต่างๆ ที่นาเสนอ
เข้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลห้วยคันแหลนเรียงตามลาดับความต้องการของชุมชน ดังนี้
1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด
2. โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้าของหมู่บ้าน ตาบล
3. โครงการกาจัดวัชพืชตามคูคลองภายในตาบล
4. โครงการสร้างความเข้าใจแผนการจัดส่งน้าของหน่วยงานกับชุมชน
5. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งเกษตรแปลงใหญ่(ข้าว)
6. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิต
7. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกับสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จังหวัดอ่างทอง
8. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชนทุกหมู่บ้าน
ภาคการเกษตรยังคงมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศโดยประชากร
ในชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นการ
ดาเนินการโดยฝ่ายราชการเป็นหลัก โดยแผนพัฒนาการเกษตรจะกาหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งตามมาตรา 41 กาหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็น
ของเกษตรกร เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการและแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาจากระดับล่างสู่ระดับบน จึงเสนอ
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า มุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ ทรัพยากรดินและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การรักษาสมดุลระบบนิเวศ ตลอดจนเสนอให้เกษตรกรซึ่ง
รู้และเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่ดี ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบและร่วมติดตามผล โดยคาดหวังว่าเมื่อหน่วยงานภาครัฐดาเนินการตามข้อเสนอแนวทางพัฒนา
ตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแล้วจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร จึงกาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง เกษตรกรพึ่งตนเองได้”
เพื่อให้ การดาเนิน งานสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนด จึงกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการเกษตรไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ด้านกองทุนการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การรวมกลุ่ ม ของเกษตรกร องค์ ก ร
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุ ท ธ์ ที่ 2 การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การให้ ก ารศึ ก ษา อบรม ถ่ า ยทอดความรู้ เ ทคโนโลยี ด้ า น
เกษตรกรรม และการจัดการแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดินและที่ดิน
โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่
เกี่ยวข้องกับการทากินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นต่อการประกอบการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคานึงถึงการส่งเสริมสินค้า
เกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
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 นวั ต กรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม
และเกษตรอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและ
เอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านกองทุน
การเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการ
ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดการซ้าซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
โครงการทั้งหมดที่ได้จากการทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ปี 2561 มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560 - 2564 ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
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แผนงาน/โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
ที่

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรและยุว
เกษตรกร ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ
โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดตั้ง
เกษตรแปลงใหญ่
(ข้าว)

พื้นที่
ดาเนินงาน
ตาบล
ห้วยคัน
แหลน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย,กลุ่ม
องค์กร
1. สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
2. ช่วยลดต้นทุน
การผลิต
3.สร้างอานาจการ
ต่อรองราคา

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุน
แนวทางการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่(ข้าว) ให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
2.สมาชิกกลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่
(ข้าว)รวมกันซื้อ
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ฯลฯ
เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต
3.กลุม่ เกษตรแปลง
ใหญ่(ข้าว)สร้าง
อานาจการต่อรอง
ราคากับพ่อค้า โรงสี

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.สหกรณ์
จ.อ่างทอง,
สนง.สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง
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ที่

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
การสนับสนุนส่งเสริม
การให้การศึกษา อบรม
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ด้าน
เกษตรกรรม และการ
จัดการแก่เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร

ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
1. ส่งเสริม อบรม
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ด้าน
เกษตรกรรม และ
การจัดการกลุ่ม
เกษตรกร

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งเสริม
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี ด้าน
เกษตรกรรม และ
การบริหารจัดการ
กลุ่มเกษตรกร ของ
กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ (ข้าว)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.เกษตร
จ.อ่างทอง, สนง.
สหกรณ์ จ.อ่างทอง,
กรมการข้าว,
สนง.สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง
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แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
ที่

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ

2. กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน โครงการส่งเสริมองค์
ส่งเสริมการให้การศึกษา
ความรู้การลดต้นทุนการ
ผลิต
อบรม ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม
และการจัดการแก่เกษตรกร
และยุวเกษตรกร

พื้นที่
ดาเนินงาน
ตาบลห้วย
คันแหลน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
เกษตรกรได้รับ
องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ด้าน
เกษตรกรรม และ
การบริหารจัดการ
ด้านการลดต้นทุน
การผลิตเพื่อ
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งเสริม
สนับสนุนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี ด้าน
เกษตรกรรม และ
การบริหารจัดการ
ด้านการลดต้นทุน
การผลิตเพื่อ
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.เกษตร
จ.อ่างทอง, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จ.อ่างทอง, สนง.
ปศุสัตว์ จ.อ่างทอง,
สนง.ประมง
จ.อ่างทอง, สนง.
สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง
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แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ที่

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่ง

น้าและจัดระบบชลประทาน
เพื่อเกษตรกรรม

2. กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่ง

น้าและจัดระบบชลประทาน
เพื่อเกษตรกรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการขุดลอกคู ทุกหมู่ของ
คลองส่งน้าของ
ต.ห้วยคัน
หมู่บ้าน ตาบล
แหลน

1.เพื่อพัฒนาคู
คลองส่งน้าแต่ละ
หมู่บ้านของตาบล
ให้สามารถส่งน้า
ได้ดีขึ้น

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ
พัฒนาการขุดลอกคู
คลองส่งน้าแต่ละ
หมู่บ้านของตาบล
ให้สามารถส่งน้าได้ดี
ขึ้น

√

√

√

√

√

เทศบาล อบต.ห้วย
คันแหลน, โครงการ
ชลประทานอ่างทอง
, สนง.สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง

โครงการกาจัด
วัชพืชตามคูคลอง
ภายในตาบล

1. เพื่อการกาจัด
วัชพืชตามคูคลอง
ภายในตาบลให้
สามารถส่งน้าได้ดี
ขึ้น

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ
กาจัดวัชพืชตามคู
คลองภายในตาบล
ให้สามารถส่งน้าได้ดี
ขึ้น

√

√

√

√

√

เทศบาล อบต.ห้วย
คันแหลน, โครงการ
ชลประทานอ่างทอง
, สนง.สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง

ทุกหมู่ของ
ต.ห้วยคัน
แหลน
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ที่

กลยุทธ์

3. กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่ง

น้าและจัดระบบชลประทาน
เพื่อเกษตรกรรม

ชื่อโครงการ
โครงการสร้าง
ความเข้าใจ
แผนการจัดส่งน้า
ของหน่วยงานกับ
ชุมชน

พื้นที่
ดาเนินงาน
ทุกหมู่ของ
ต.ห้วยคัน
แหลน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร
1.เพื่อให้เกษตรกร
ในตาบลได้ทา
ความเข้าใจ
ร่วมกันถึงแผนการ
จัดส่งน้าของ
หน่วยงาน เพื่อ
เกษตรกรสามารถ
วางแผนการผลิต
และเก็บเกี่ยวได้
โดยไม่ต้องรับ
ผลกระทบจากน้า

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานสร้าง
ความเข้าใจแผนการ
จัดส่งน้าของ
หน่วยงานกับชุมชน

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ชลประทานอ่างทอง
, สนง.สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง
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แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
ที่

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเป็น
ธรรมด้านราคาผลผลิตทาง
เกษตรกรรม โดยคานึงถึงการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด

ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินงาน

โครงการสนับสนุน ทุกหมู่ของ
การจัดตั้งร้านค้า ต.ห้วยคัน
ชุมชนทุกหมู่บ้าน แหลน

ระยะเวลาดาเนินงาน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร

กิจกรรม

1.เพื่อให้เกษตรกร
สามารถซื้อขาย
สินค้าผลผลิต
ต่างๆ ได้ในราคาที่
ถูกและเป็นธรรม

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดตั้ง
ร้านค้าชุมชนทุก
หมู่บ้าน

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.พาณิชย์
จ.อ่างทอง, สนง.
สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง
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แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
โครงการอื่นที่ไม่อยู่ในยุทธศาสตร์
ที่
1.

๒.

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร

ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการเฝ้าระวังและ ทุกหมู่ของ
ป้องกันปัญหายาเสพติด ต.ห้วยคัน
แหลน

เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งเสริม
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติดในชุมชน

√

√

√

√

√

สนง.ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด ภาค 1,
สนง.สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง

โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การขึ้น
ทะเบียนกับสานักงาน
การปฏิรปู ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจังหวัด
อ่างทอง

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียน
กับสานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
จังหวัดอ่างทอง

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตร
กรรมจังหวัด
อ่างทอง ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์การ
ขึ้นทะเบียนเพื่อ
ความเข้าใจของ
เกษตรกร

√

√

√

√

√

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม จ.อ่างทอง,
สนง.สภาเกษตรกร
จ.อ่างทอง

ทุกหมู่ของ
ต.ห้วยคัน
แหลน

