แผนพัฒนาเกษตรกรรม 5 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2566)
ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จัดทำโดย สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดอ่ำงทอง
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คานา
การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดทาแผนห้าปี (2562 - 2566) ซึ่งเป็น
การท างานร่ ว มกั น ของผู้ ป ฏิ บั ติ งานและเครื อ ข่ า ยระดั บ หมู่ บ้ า น ต าบล สมาชิ ก ระดั บ อ าเภอ เจ้ าหน้ า ที่
สภาเกษตรกรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลจากล่าง
สู่บน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคนิค ปัจจัยภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัยภายนอก โอกาสและ
อุ ป สรรค เป็ น เครื่ อ งมื อ น าไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นการท าการเกษตร แก้ ไขปั ญ หาสนองตอบความต้ อ งการ
ของเกษตรกรในตาบลอย่ างแท้จ ริง และให้ ส อดคล้องกับการ จัดท าแผนพัฒ นาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้ในการบริหารและประสานงาน
ดาเนิ น งานโครงการให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ท ธิภ าพบนพื้ นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย
ขอขอบคุณ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่ ได้มีส่ วนร่ว ม
ในการดาเนิ น การจั ดท าแผนพัฒ นาเกษตรกรรม ในครั้งนี้ ให้ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีประสิ ทธิภ าพ
คณะผู้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรม หวังเป็ น อย่ างยิ่งว่าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมเล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
คณะผู้จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม
มิถุนายน 2561
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาเกษตรกรรม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
สิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง
การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบล
ร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนา
ร่วมกัน นาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง
และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด โดยมุ่งเน้นดาเนินการใน 5
เรื่องหลักให้บังเกิดผล สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เรื่องสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒ นาร่วมกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
2. จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิด
ใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย
3. ปรั บ ปรุ ง ระบบการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า เกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศั ย
แผนพั ฒ นาเกษตรกรรม เป็ น เครื่ องมื อสร้างมู ล ค่ า การเพิ่ มผลผลิ ต ทางการเกษตร ตั้งแต่ ต้ น น้ า กลางน้ า
ปลายน้า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตรเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตร
สมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
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

2
2. ความสาคัญของแผนพัฒนาเกษตรกรรม ประกอบด้วย
- ปัญหาหนี้สิน
- ปัญหาแหล่งน้า
- ปัญหาที่ดินทากิน
- ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
- ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ปัญหาด้านอื่นๆ ในพื้นที่
3. องค์กรรายสินค้าเกษตรเป้าหมาย 1 กลุ่ม ที่ได้จัดตั้งในปีที่ผ่านมา สามารถดาเนินธุรกิจเป็น
เกษตรอุตสาหกรรม
4. กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ปี 2561
1.รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมู ล สภาพการเกษตร ปัญ หาความต้องการของเกษตรกรพร้อมแนว
ทางการพัฒนาการเกษตรในตาบล
2. จัดเวทีประชาคม ระดมความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาการเกษตร จัดทา
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ เพื่อแก้ปัญหาอย่างน้อย 5 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ดิน
ทากิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม และปัญหา
ด้านการเกษตรอื่นๆ
3. การประสานการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร
4. จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลแล้วเสร็จ
5. ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรราย
สินค้าเกษตร
5.1 ประชุ ม กลุ่ ม องค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ า ที่ มี อ ยู่ เดิ ม เพื่ อ ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจ หรื อ
จัดประชุมเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อจัดตั้งกลุ่ม กาหนดระเบียบ คัดเลือกกรรมการบริหารงาน และชี้แจง
ทาความเข้าใจ
5.2 จัดประชุมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อจัดทาแผนธุรกิจรายสินค้าสู่เกษตร
อุตสาหกรรม
5.3 กลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าดาเนินงานตามแผนธุรกิจที่กาหนด
6. ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ดินทากิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร สวัสดิการเกษตรกร สิทธิ
เกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม และปัญหาด้านอื่นๆ
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. จัดประชุมเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อร่วมหารือวางแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) ในการพัฒนายกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการดาเนินงานของเกษตรกร/กลุ่ม/
องค์กรเกษตรกร
6. ระยะเวลา ภายในปี 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบลโพสะ
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบลโพสะ
2.1 ข้อมูลทางกายภาพ
ที่ตั้งและอาณาเขต
ในสมัยอยุธยาเรียกตาบลนี้ว่า “บริเวณบ้านแห” เคยเป็นสมรภูมิศึกระหว่างอยุธยากับเมือง
เชียงใหม่เมื่อปี 2128 และอยุธยาเป็ นฝ่ ายชนะศึกครั้งนั้น บริเวณสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ทั้งหมดเรียกว่า
“บริเวณบ้ านแห” ติดกับ ตาบลบางแก้ว ชื่อตาบลสั นนิษฐานว่ามาจากคาว่า “โพสะ” แยกออกเป็ น “โพ”
หมายถึงต้นโพธิ์คาว่าสระ หมายถึงสระน้า รวมความว่ามีต้นไม้ใหญ่คือต้นโพธิ์อยู่ริมสระน้า เรียกชื่อตาบลโพ
สะ ภายหลังมี พ.ร.บ. ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ในสมัย ร.6 มีการปกครองแบ่งออกเป็นตาบล บริเวณนี้จึง
แยกจากบริเวณบ้านแห ตั้งขึ้นเป็นตาบลชื่อตาบลโพสะเนื่องจากนิมิตหมายที่พระนเรศวรเสด็จมาตั้งทัพ และ
ทรงสรงพระเกศที่สระข้างต้นโพธิ์ในบริเวณดังกล่าวในปัจจุบันนี้
ตาบลโพสะ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็น
หลัก ทานาปีละ 2-3 ครั้ง ในบางพื้นที่มีน้าชลประทานเข้าถึงในช่วงฤดูแล้งมีการทานาตลอดปี บางส่วนเป็นไร่
นาสวนผสม ปลูกไม้ผล มีการทานา เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก มีรายได้ระดับปานกลาง เกษตรกรมีหนี้สิน
จากการลงทุน มีความขยัน อดทน สามัคคี ร่วมใจช่ว ยเหลือเกื้อกูล มีการรวมตัว ร่ว มทากิจกรรมร่ว มกัน มี
กองทุนหมุ น เวี ย นในการประกอบอาชี พ โดยองค์ ก รของรั ฐ เข้ า มาให้ ก ารสนั บ สนุ น มากขึ้ น
สภาพพื้นที่ตาบลโพสะ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสาหรับการทานา ซึ่งในปัจจุบัน
เกษตรกร มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยแบ่งพื้นที่ทาการขุดคู ยกร่อง ทาไร่นาสวนผสมและการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เช่น การทานาข้าว ไม้ผล ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาเต็มไปด้วยหนอง คลอง ทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ เช่น หนองคลองล้น เป็นที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างจากโรงงานอุตสาหกรรม
อาณาเขต ตาบลโพสะ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อตาบลหัวไผ่
ติดต่อตาบลจาปาหล่อ
ติดต่อเทศบาลเมืองอ่างทอง
ติดต่อตาบลป่าโมก

อาเภอเมือง
อาเภอเมือง
อาเภอเมือง
อาเภอเมือง

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
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ข้อมูลพื้นฐานตาบล
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านระดา
บ้านระดา
บ้านหัวสะแก
บ้านไผ่ล้อม
วัดนก
บ้านโพสะ
บ้านท้องคุ้ง
บ้านบางแก้ว

แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ จานวนประชากร
ชาย
หญิง
จานวนครัวเรือน
1
364
176
188
123
2
364
172
192
124
3
439
195
244
203
4
109
59
50
24
5
226
111
115
70
6
757
376
381
251
7
438
218
220
145
8
882
409
473
363
รวม
3579
1716
1863
1303
เขตการปกครอง
ตาบลโพสะแบ่ งเขตการปกครอง ตามพระราชบัญ ญัติลั กษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 จานวน 8
หมู่บ้าน โดยมีนายสมหวัง ช้างขา เป็นกานันตาบลโพสะ และมีผู้ใหญ่บ้าน จานวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านระดา นางนลัชชญา ผลโต
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านระดา นางลัดดา พิณประเสริฐ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวสะแก นายจิระ วงษ์ประเสริฐ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม นางภคมาวดี ยอดฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านวัดนก นางเนตรชนก ไชยเฉียบ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโพสะ นายสมหวัง ช้างขา
เป็นกานันตาบลโพสะ
หมู่ที่ 7 บ้านท้องคุ้ง นายมนตรี จ้อยมีลาภ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านท้องคุ้ง นายสมพร ชัยยะ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
* สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตาบลโพสะ เป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ในช่วงฤดูน้าหลาก เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
เหมาะสาหรับเกษตรกรรม
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* อุณหภูมิ
ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูฝน เริ่มจากเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือน ตุลาคม เกิดจากลมมรสุม ตะวันตก
เฉียงใต้ พัดผ่านบริเวณอ่าวไทย ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ลมมรสุมตะวันตก
เฉีย งใต้ จะพั ดผ่ านทาให้ เกิดฝนตกมากในเดือนสิ งหาคม-ตุล าคม เป็นระยะที่ฝ นตกชุก ฝนในระยะนี้ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อน
ตัวจากทะเลชั้นใต้ เข้ามาทางฝั่งประเทศ เวียดนาม ซึ่งเกิดขึ้นในบางปี ถ้าปีใดเกิดขึ้นหลาย ๆ ลูกติด ๆ กัน จะ
ทาให้ฤดูฝนมากกว่าปกติและเกิดน้าท่วมฉับพลันโดยปกติฤดูฝนจะสิ้นสุดในปลายเดือน ตุลาคม
* แหล่งน้าและปริมาณน้าในรอบปี ปริมาณน้าฝน
ตาบลโพสะ มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานประมาณ 60 % ของพื้นที่ทั้งหมด การทาการเกษตร เช่นการ
ทานาปรัง การปลูกผักต้องอาศัยน้าจากชลประทาน การทานาปีอาศัยน้าชลประทานและน้าฝน ในฤดูแล้ ง
ชลประทานจะส่งน้าให้ปีเว้นปีเพื่อทาการเกษตร
* เส้นทางคมนาคม
ตาบลโพสะ มีถนนสาคัญได้แก่ ถนนสายอ่างทอง – โผงเผง - ป่าโมก (สายเก่า) ปัจจุบัน
การคมนาคมสะดวก ส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว
* ข้อมูลสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)
โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน
8
แห่ง
ประปา
ประปาหมู่บ้าน
จานวน
8
แห่ง
การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึง
จานวน
8
หมู่บ้าน
จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า
จานวน
946 ครัวเรือน
* ข้อมูลสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
โรงเรียนประถมศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
วัด
สถานีอนามัย
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
จานวน

2
1
3
1
100
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

* ภัยธรรมชาติ
ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี จะเกิดอุทกภัยเนื่องจากน้าภาคเหนือไหลลงแม่น้า
เจ้าพระยา ทาให้เกิดน้าท่วมโดยเฉพาะบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร
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2.2 ข้อมูลชีวภาพ
การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ในตาบล ปัจจุบันได้แก่ การปลูกข้าว ไม้ผล รวมทั้ง การทาไร่นาสวนผสม
* พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แมลงพื้นบ้าน
เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องการคัดเลือกพันธุ์ดี มีผลตอบแทนสูง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และความต้องการของตลาด
การใช้พันธุ์ข้าว
พันธุ์ข้าว ที่นิยมปลูกส่วนมากในตาบลโพสะ ได้แก่
พันธุ์สุพรรณบุรี 1 และ พันธุ์ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 กข.31 เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถ
ปลูกได้ตลอดปี ในแหล่งที่มีน้าใกล้แหล่งที่มี น้าชลประมาณเข้าถึง ปีละ 2 ครั้ง อายุการเก็บเกี่ยว 115-120
วัน ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อไร่ในกรณีที่เกษตรกรมีการจัดการและดูแลรักษาดีอาจได้ผลผลิต 1,000
กก./ไร่ ซึ่งข้าวพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ด้านคุณภาพการหุ ง
ต้มดี เฉลี่ยราคา/ตัน 12,500-13,500 บาท
ปัญหาและอุปสรรค
* น้าท่วม
* ราคาตกต่าบางช่วง
* โรคแมลงรบกวน
* ระบบการผลิต
การผลิตในตาบลโพสะ เป็นการผลิตภายในครัวเรือน และมีการรวมกลุ่มการผลิตอยู่ 2 – 3 กลุ่ม
เช่น กลุ่มไผ่หวาน กลุ่มจักสาน แต่เป็นการรวมกลุ่มผลิตในภาคครัวเรือนเล็ก ๆ
* ปฎิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ปฏิทินการปลูกพืช
ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เดือน
หมายเหตุ
กิจกรรม
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
1. ข้าวนาปี
2. ข้าวนาปรัง
ครั้งที่ 1 และ 2
3. การปลูกผัก
4. การเลี้ยงสัตว์

แทนพื้นที่
นาปรังครั้ง
ที1่ เพือ่ ตัด
วงจร BPH
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* เทคโนโลยีการผลิต (การใช้ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ)
มีการใช้สารสกัดชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ในการทาเกษตรประมาณ 10% ของจานวนเกษตรกรทั้งหมด
- มีการผลิตปุ๋ย น้าหมัก ชีวภาพ ในการปรับปรุงบารุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้สารเคมี ในนาข้าว พืชผัก โดยการทาน้าหมักจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
- ข้าวนาปี
ผลผลิตเฉลี่ย 450 กก/ไร่ (ใช้พันธุ์ก้อนแก้ว , หอมทุ่ง)
- ข้าวนาปรัง ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก/ไร่ (ใช้พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 ปทุมธานี1)
- ไม้ผล
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก/ไร่ (มะม่วงเขียวเสวย น้าดอกไม้ โชคอนันต์)
- พืชผัก
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก/ไร่ (ถั่วฝักยาว บวบ มะเขือ มะระ ฯลฯ)
* เทคโนโลยีการผลิต (การใช้ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ)
- มีการผลิตปุ๋ย น้าหมัก ชีวภาพ ในการปรับปรุงบารุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- ลดการใช้สารเคมี ในนาข้าว พืชผัก โดยการทาน้าหมักจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ป้องกัน
กาจัดศัตรูพชื
- ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน มีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียน เพื่อใช้ในการกาจัดแมลงศัตรูพืช

ส่วนที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
ตาบลโพสะ
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ส่วนที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกรรม
ในตาบลโพสะ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ได้เชิญเกษตรกรในตาบลโพสะ ผู้แทนเกษตรกรระดับ
หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เกษตร
อาเภอเมืองอ่างทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชลประทานจั งหวัด ประมงอาเภอ
เมืองอ่างทอง ปศุสัตว์อาเภอเมืองอ่างทอง และพัฒนาการอาเภอเมืองอ่างทอง เพื่อทาความเข้าใจรายละเอียด
วัตถุประสงค์ ความจาเป็น ความสาคัญ ของการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล และวิเคราะห์ข้อ มูล
สภาพการทาการเกษตรในปั จจุบัน ปัญ หาอุปสรรค และตัดสินใจคัด เลือกชนิดสินค้าที่จะจัดทาแผนพัฒ นา
เกษตรกรรมระดับตาบลของตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลโพสะ ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ใช้การวิเคราะห์สวอต (SWOT) เป็นเครื่องมือใน
การจัดทาแผนพัฒ นาเกษตรกรรมระดับตาบล ซึ่งช่วยกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการจัดทา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมในครั้งนี้ ศักยภาพของพื้นที่ ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นที่ของตาบลที่
เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจากัดในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ข้อมูลที่ศึกษา
ได้จากข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิที่สารวจในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
นโยบายของรัฐระดับต่าง ๆ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล แผนพัฒนา 3 ปี องค์การ
บริหารส่วนตาบล แผนงานและโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ได้ผลการศึกษา ดังนี้
จุดแข็ง/ข้อเด่น/ข้อดี
1. วัดท้องคุ้ง (ผัดไท)
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า,แชมพู,พิมเสนน้า)
3. กลุ่มรีไซเคิลยางรถยนต์ หมู่ที่ 5
4. ถังพ่อพอเพียง (ลดขยะและสามารถทาปุ๋ยได้)
5. ใกล้ตลาดสุวพันธ์ค้าส่งทางการเกษตร
6. มีแหล่งเก็บกักน้า หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น)
7. มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มรายได้คนในท้องถิ่น
8. ผู้นาชุมชนเข้มแข็ง
9. พืชผลทางการเกษตร เมล่อน,มะเขือเทศ
10. โรงเรียนเกษตรกรทานาตาบลโพสะ
11. วัดราชปักษี (วัดนก)
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จุดด้อย , จุดอ่อน
1. น้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ
2. ปัจจัยต้นทุนการผลิตราคาสูง
3. ค่าเช่าที่นาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ให้เช่า (ราคาค่าเช่าขึ้นอยู่กับราคาที่ขายข้าวได้)
4. ราคาสินค้าทางการเกษตรมีความผันผวนไม่แน่นอน
5. เกษตรกรขาดองค์ความรู้
6. ความร่วมมือในชุมชนมีน้อย
7. ไม่มีผู้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร
8. ขาดโรงสีชุมชน
โอกาส
1. หน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมที่จะอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร ในช่วงที่เกิดภัยแล้ง เช่น เกษตร,กศน.,
พัฒนาชุมชนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประมงและปศุสัตว์
2. มีแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
3. เนื่องจากเกิดภัยแล้ง น้าในคูคลองต่างๆ เหลือปริมาณน้อย และมีวัชพืชขึ้นในแหล่งน้า ชลประทานควร
กาจัดวัชพืชในคู คลอง
4. มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน เช่นตลาดนัดเกษตรกร(ทุกวันศุกร์เช้า) ฯลฯ
5. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระกับคุณภาพแรงงาน
6. ภาครัฐกาหนดให้นโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
อุปสรรค
1. พื้นที่การเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทาให้ไม่สามารถทานาได้
2. ต้นทุนสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สูงกว่าสินค้าทั่วๆไป ทาให้เกษตรกรไม่เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสู่ภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
3. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่ายด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย
4. ทัศนคติของแรงงานรุ่น ใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่ห นักส่ งผลให้ทายาทเกษตรกรมี
ปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กรเกษตรกร
วิเคราะห์โดยพิจารณาปัจจัยภายในองค์กร

จุดแข็ง
1. วัดท้องคุ้ง (ผัดไท)
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า,
แชมพู,พิมเสนน้า)
3. กลุ่มรีไซเคิลยางรถยนต์ หมู่ที่ 5
4. ถังพ่อพอเพียง (ลดขยะและสามารถทา
ปุ๋ยได้)
5. ใกล้ตลาดสุวพันธ์ค้าส่งทางการเกษตร
6. มีแหล่งเก็บกักน้า หมู่ที่ 8 (หนองคลอง
ล้น)
7. มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มรายได้คน
ในท้องถิ่น
8. ผู้นาชุมชนเข้มแข็ง
9. พืชผลทางการเกษตร เมล่อน,มะเขือเทศ
10. โรงเรียนเกษตรกรทานาตาบลโพสะ
11. วัดราชปักษี (วัดนก)
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วิเคราะห์โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกองค์กร

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

1. น้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ
2. ปัจจัยต้นทุนการผลิตราคาสูง
3. ค่าเช่าที่นาไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
ผู้ให้เช่า (ราคาค่าเช่าขึ้นอยู่กับราคาที่ขาย
ข้าวได้)
4. ราคาสิ น ค้าทางการเกษตรมีความผั น
ผวนไม่แน่นอน
5. เกษตรกรขาดองค์ความรู้
6. ความร่วมมือในชุมชนมีน้อย
7. ไม่มีผู้สืบทอดอาชีพทางการเกษตร
8. ขาดโรงสีชุมชน

1. หน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ พร้ อ มที่ จ ะอบรมให้
ความรู้กับเกษตรกร ในช่วงที่เกิดภัยแล้ง เช่น เกษตร
,กศน.,พัฒนาชุมชนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประมงและ
ปศุสัตว์
2. มีแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
3. เนื่องจากเกิดภัยแล้ง น้าในคู คลองต่างๆ เหลื อ
ปริมาณน้อย และมีวัชพืชขึ้นในแหล่งน้า ชลประทาน
ควรกาจัดวัชพืชในคู คลอง
4. มี ต ลาดรองรั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ผ่ า น
มาตรฐาน เช่นตลาดนัดเกษตรกร(ทุกวันศุกร์เช้า)
5. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมี
รายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี
ผู้ ด้ อ ยโอกาส และแรงงานข้ ามชาติ ที่ ถู ก กฎหมาย
พร้อมทั้งยกระกับคุณภาพแรงงาน
6. ภาครั ฐ ก าหนดให้ น โยบายยาเสพติ ด เป็ น วาระ
แห่งชาติ

1 .พื้ น ที่ ก า ร เก ษ ต ร
ประสบปัญหาภัยแล้ง จึง
ทาให้ไม่สามารถทานาได้
2.ต้ น ทุ น สิ น ค้ า เกษตร
ปลอดภัยที่สูงกว่าสินค้า
ทั่ ว ๆไป ท าให้ เกษตรกร
ไม่ เกิ ด แรงจู ง ใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่
ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรปลอดภัย
3.โครงสร้างประชากร
กลุ่มผู้สูงอายุใน
ระดับประเทศ มี
แนวโน้มสูงขึ้น
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ประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลโพสะ ได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมระดั บ ต าบล โดยผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ระดมความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ดินทากิน หนี้สิน แหล่งน้าและกาหนดสวัสดิการของเกษตรกร และมีโครงการ
ต่างๆ ที่นาเสนอเข้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลโพสะ เรียงตามลาดับความต้องการของชุมชน ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนการแปรรูปปุ๋ยหมักสูตรน้าเป็นปุ๋ยอัดเม็ด
2. เครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น)
3. แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
4. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในด้านการเกษตร กล้วย บูรณาการร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น
5. เครื่องสูบน้าขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือปัญหาน้าท่วม น้าขัง
ภาคการเกษตรยังคงมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศโดยประชากร
ในชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็น
การดาเนินการโดยฝ่ายราชการเป็นหลัก โดยแผนพัฒนาการเกษตรจะกาหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามมาตรา 41 กาหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด
ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการและแนวทางพัฒนาแก้ไข
ปัญหาจากระดับล่างสู่ระดับบน จึงเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า มุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทรัพยากรดินและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การรักษาสมดุลระบบนิเวศ ตลอดจนเสนอ
ให้เกษตรกรซึ่งรู้และเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่ดี ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
ภาครัฐ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบและร่วมติดตามผล โดยคาดหวังว่าเมื่อหน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนวทางพัฒนาตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแล้วจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร
จึงกาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง
เกษตรกรพึ่งตนเองได้”
เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด จึงกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
การพัฒนาการเกษตรไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้า
เกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการด้านกองทุนการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ด้าน
เกษตรกรรม และการจัดการแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดิน
และที่ดิน โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของ
ตนเองอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
กลยุท ธ์ ที่ 4 การส่ งเสริม แลละคุ้ม ครองสิ ท ธิเกษตรกรและการเพิ่ มสิ ท ธิและบทบาทของ
เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการทากินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นต่อการประกอบการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคานึงถึงการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 2 การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรม
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒ นา เพื่อประโยชน์ทาง
เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการ
ผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร
กับภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้าน
กองทุนการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 การเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู่ให้สามารถ
รองรับการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดการซ้าซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
โครงการทั้งหมดที่ได้จากการทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล ปี 2561 มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2562 - 2566 ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ส่วนที่ 4
รายงานผลการดาเนินงาน

13
แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
โครงการอื่นที่ไม่อยู่ในยุทธศาสตร์
ที่

1.

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ

สนับสนุนเครื่องแปรรูป
ปุ๋ยหมักสูตรน้าเป็นปุ๋ย
อัดเม็ด

พื้นที่
ดาเนินงาน

ตาบลโพ
สะ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย
,กลุ่มองค์กร

1. สะดวกต่อ
การเก็บรักษา
และวิธีการใช้
งานสะดวกกว่า
แบบน้า
2.มีการใช้งาน
ได้นานกว่าแบบ
น้า สะดวกต่อ
การขนย้ายและ
หว่านในนาข้าว

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สนับสนุนเครื่อง
แปรรูปปุ๋ยหมัก
สูตรน้าและปุ๋ย
อัดเม็ด

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.สภา
เกษตรกร
จ.อ่างทอง
,สนง.เกษตร
จังหวัด
อ่างทอง

14
แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ที่

กลยุทธ์

2. กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
แหล่งน้าและจัดระบบ
ชลประทานเพื่อ
เกษตรกรรม

ชื่อโครงการ

สนับสนุนเครื่อง
สูบน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

พื้นที่
ดาเนินงาน

หมู่ที่ 8
ตาบลโพสะ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย,กลุ่ม
องค์กร

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรม

1.ช่วยแก้ไข
ดาเนินการติดตัง้
ปัญหาระบบน้าใน เครือ่ งสูบน้า
ตาบลโพสะ
พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้
ในการสูบน้าใน
พื้นที่ของ หมู่ที่ 8
โดยทางพลังงาน
จังหวัดอ่างทองให้
การสนับสนุน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.สภา
เกษตรกร
จ.อ่างทอง
พลังงาน จ.
อ่างทอง
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แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร
ที่

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ

3. กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การสร้ า ง สนับสนุนตู้อบ
ความเป็นธรรมด้านราคา พลังงาน
ผลผลิ ต ทางเกษตรกรรม แสงอาทิตย์
โดยค านึ งถึ งการส่ งเสริ ม
สิ น ค้ าเก ษ ต รให้ ได้ รั บ
ผลตอบแทนสูงสุด

พื้นที่
ดาเนินงาน

ตาบลโพสะ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย,กลุ่ม
องค์กร

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรม

1.สร้างรายได้
ดาเนินการแปร
ให้แก่เกษตรกรใน รูปผลิตภัณฑ์ทาง
ตาบล
การเกษตรโดยใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.สภา
เกษตรกร
จ.อ่างทอง
พลังงาน จ.
อ่างทอง
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แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร
ที่

กลยุทธ์

4.

กลยุทธ์ที่ 2 การ
สนับสนุนส่งเสริมการ
ให้การศึกษา อบรม
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ด้าน
เกษตรกรรม และการ
จัดการแก่เกษตรกร
และยุวเกษตรกร

ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินงาน

ส่งเสริมให้ความรู้ ตาบลโพสะ
ด้านการเกษตร
(กล้วย)และบูรณา
การร่วมกับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย,กลุ่ม
องค์กร

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรม

1.สร้างรายได้
ดาเนินการอบรมให้
ให้แก่เกษตรกรใน ความรู้แก่เกษตรกร
ตาบล
ในตาบลเรื่องการ
แปรรูปกล้วย

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.สภา
เกษตรกร
จ.อ่างทอง,
สนง.
เกษตร
จังหวัด
อ่างทอง
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แผนงาน/โครงการ การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2562 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ที่
5.

กลยุทธ์

ชื่อโครงการ

พื้นที่
ดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2 การ
การแก้ไขปัญหาน้า ตาบลโพสะ
พัฒนาแหล่งน้าและ ท่วมขัง
จัดระบบ
ชลประทานเพื่อ
เกษตรกรรม

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ราย,กลุ่ม
องค์กร

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขังในตาบล
โพสะ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรม

ดาเนินการพัฒนา
แหล่งน้าโดยบูรณา
การร่วมกับ
ชลประทานอ่างทอง

ปี 2562

ปี2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

√

√

√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.สภา
เกษตรกร
จ. อ่างทอง
,เทศบาล
ต.โพสะ
ชลประทาน
อ่างทอง

