โครงการแบบย่อ (Project Brief) งบประมาณของจังหวัด
โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน งบประมาณ 10,782,600 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์/แผนงานที่ 2 พัฒนาเกษตรสู่เกษตรมืออาชีพที่มีศักยภาพสูง แข่งขันได้
กลยุทธ์/แผนงานที่ 3 สร้างมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
กลยุทธ์/แผนงานที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน ให้มีแหล่งอาหารของตนเอง พึ่งตนเองทางอาหารได้
กลยุทธ์/แผนงานที่ ๖ พัฒนาการเกษตร ผลผลิตการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
ขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.251-2580)
มีสาระสาคัญในการพัฒ นาเกษตรสร้างมูลค่าโดยการทา
เกษตรอินทรีย์ด้วยการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคให้
ความส าคั ญ มาตรฐานการจั ด การความปลอดภั ย ด้ า น
อาหาร การถ่ า ยทอดความรู้ ก ารท าเกษตรปลอดสาร
เปลี่ยนผ่ านไปสู่การทาเกษตรอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยี
และนวัต กรรม ภู มิ ปั ญ ญา การสร้างความแตกต่างการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ส่ งเสริม การสร้า ง
แบรนด์และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การต่ อ ยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่ ง สู่
อุ ต สาหกรรมบนฐานชี ว ภาพที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
และการพั ฒ นาระบบการตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมทั้ง การสร้างความหลากหลายการท่องเที่ยว
โดยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดพัทลุงได้กาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงาน
เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ได้ลงนาม
บัน ทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับ จังหวัดชุมพร สุ ราษฎร์
ธานี นครศรี ธ รรมราช และสงขลา ในการขั บ เคลื่ อ น
ดาเนินงานเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีเป้าหมายพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงจานวน 10,800 ไร่ ในปี
2564 และได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ กั บ
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่ อนงานเกษตรกรรม

หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงจานวน
1.3 ล้านไร่ในปี 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561
จากการขั บ เคลื่ อ นเกษตรกรรมยั่ งยื น เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในระยะที่ผ่านมาโดยการตรวจ
สารเคมี ต กค้ า งในเลื อ ดของเกษตรกรพบว่ า เกษตรกร
ร้อยละ 75.87 มีผลเลือดไม่ปลอดภัยและคมีความเสี่ยง
จากสารเคมี ต กค้ า งในเลื อ ด รวมทั้ ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้
กาหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรให้ได้ 10,800 ไร่ภาย
ในปี 2564 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานมีปะสิทธิภาพ
บั งเกิ ด ผลอย่ างเป็ น รูป ธรรม จึ งมี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง
ขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเลิ ก การใช้ ส ารเคมี และส่ ง เสริ ม ให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปสู่การทาเกษตรอินทรีย์ ทาให้งาน
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม
(๑) เพื่อสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การผลิตไปสู่การทาเกษตรอินทรีย์โดยการสร้างกติกา
ร่วมกันของชุมชนในการเกษตรอินทรีย์เสริมสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ครัวเรือน รวมทั้ง
การขับเคลื่อนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ
จังหวัดพัทลุง อาเภอบางแก้ว เป็นฟาร์มตัวอย่างในการทา
เกษตรอินทรีย์
(2) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรทั้ง
ทางด้านเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ผลกระทบในสภาวะราคาผลผลิตด้าน
การเกษตรตกต่า รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(3) เพื่อพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการผลิตและการจัดการผลิตเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในและนอก
ประเทศ
(4) เพื่อส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด
ขยายโอกาสการจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ แสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจและการค้าทั้งในและนอกประเทศ

หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ตัวชี้วัด
(1) รายได้ ภ าคเกษตรของเกษตรกรเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
5,000 บาทต่อคนต่อเดือน
(2) เกษตรร้ อ ยละ 25 ของจ านวนครัว เรือ นเกษตรกร
ทั้ ง หมดเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปสู่ ก ารท า
เกษตรอินทรีย์
เป้าหมาย
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงในปี 2564
จานวน 3,000 ไร่
11 อาเภอของจังหวัดพัทลุง
การสร้างการรับรู้และการปลุกจิตสานึก
457,100 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
การเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อผ้าใบแบบนวัตกรรมใน
ฟาร์มตัวอย่างพื้นที่อาเภอบางแก้ว
235,400 บาท
สานักงานประมงจังหวัด
ประมงอินทรีย์ (ปลากินพืช)
1,550,000 บาท
สานักงานประมงจังหวัด
การเลี้ยงปศุสัตว์แนวทางเกษตรธรรมชาติ
2,341,600 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง
750,000 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัด
-

หัวข้อ
6.6กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.8กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.10กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.11กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

รายละเอียด
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
602,700 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แปรรูปอุตสาหกรรมประมงอินทรีย์
365,400 บาท
สานักงานประมงจังหวัด
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและประมงด้วย
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
519,200 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัด
สานักงานประมงจังหวัด/สานักงานเกษตรจังหวัด
การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ส่งตลาด EU (สหภาพยุโรป)
3,142,200 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
พัฒนาทักษะการค้าการตลาดระบบออนไลน์
355,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย
464,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
สานักงานประมงจังหวัดพัทลุง
สานักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564
10,782,600 บาท
งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หัวข้อ
10. ผลผลิต (output)
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจานวน 3,000 ไร่ ในปี
2564
(1) เกษตรกรเกิดการตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สู่การทาเกษตรอินทรีย์
(2) เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้

โครงการแบบย่อ (Project Brief) งบประมาณของจังหวัด
โครงการธนาคารน้าใต้ดนิ เพือ่ ความยั่งยืน งบประมาณ 6,245,200 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์/แผนงานที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิน น้า และการจัดการความรู้ และโลจิสติกส์ใน
ภาคการเกษตร รองรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่งคั่ง ทางการเกษตร
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
ธนาคารน้าใต้ดินเพื่อความยั่งยืน
สภาพพื้ น ที่ จั งหวัด พั ท ลุ ง ทางด้ านทิ ศ ตะวัน ตกของ
จังหวัดเป็นภุเขาบรรทัดตลอดแนวจังหวัด ความยาว 78
กิโลเมตร เป็นภูเขาหินปนดินมีความสูงเฉลี่ย 800 เมตร
จากระดั บ น้ าท ะเลป าน กลาง ความ ลาดชั น 3 0
เปอร์เซ็นต์ขึ้น ไป มีต้นไม้ใหญ่ เจริญ เติบโตปกคลุ ม เขียว
ตลอดขนานไปกับพื้นที่ของจังหวัด ด้านล่างลงมาจากเชิง
ภูเขามีลั กษณะพื้นที่เป็นลู กคลื่ น เนินเตี้ยๆ หรือที่ทั่วไป
เรียกว่า “ควนสลับพื้นที่ราบ” มีความลาดชัน ประมาณ 5
-10 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยมีความสูงประมาณ 150 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง พื้ นที่ดังกล่ าวเกษตรกรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ทาสวนยางพาราและไม้ผล ถัดลงมาเป็น
พื้นที่ราบ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ความสู งของ
พื้นดิน ประมาณ 6 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินทานา จากพื้นที่สูงของภูเขา
บรรทั ด ทางด้ น ทิ ศ ตะวั น ตกมายั ง ทิ ศ ตะวั น ออก เป็ น
ทะเลสาบสงขลาสภาพพื้ น ที่มี ความกว้างประมาณ 53
กิโลเมตร
จากผลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการตัดไม้ทาลายป่า
แล้วนามาใช้ทาการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน มีการไถ
พรวนอย่างสม่าเสมอ เป็นผลให้หน้าดินแน่นอัดทึบ เวลา
ฝนตกลงมาจะไหลบ่าไปตามผิวดิน น้าไม่สามารถไหลซึม
ลงผ่านระหว่างเม็ดดินลงไปในดินได้หรือที่เรียกว่า “ดิน
เป็นหลังคา” ประกอบกับด้วยความต่างระดับบริเวณพื้นที่
ควนเนินสูงใช้ทาสวนยางพาราและไม้ผลกับพื้นที่ราบทา
นาข้าวมีความแตกต่างกันประมาณ 1๔๐เมตร จะมีผล
ช่ ว ยเร่ ง ให้ น้ าเคลื่ อ นที่ บ นผิ ว ดิ น หรื อ ตามร่ อ งน้ าอย่ า ง
รวดเร็วมีผลให้น้าท่วมตอนล่าง และส่งผลทาให้สภาพพื้น
ที่ดินบริเวณของสวนยางพาราไม้ผล ขาดความชุ่มชื้นใน
ดินเมื่อฝนทิ้งช่วงห่ างประมาณ 1 เดือน ผลผลิตของพืช

หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
(ยางพารา ไม้ผล) ในพื้นที่ตอบบนลดลงจากผลการขาดน้า
ในดิน
แนวทางในการแก้ปัญหาดินขาดความชุ่มชื้น โดยการ
ให้น้าฝนไหลซึมลงผ่านหน้าดินลงไปในดินที่ระดับความลึก
๓ เมตร เพื่อช่วยเก็บกักน้าไว้ใต้ดินเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน
ให้ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการของพื ช พรรณ ต่ า งๆ
ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตในดินที่จะช่วยให้ระบบนิเวศน์ใต้ดิน
ท าหน้ า ที่ ป ลดปล่ อ ยธาตุ อ าหารในดิ น ให้ พื ช ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพนั้น โดยการใช้ระบบกักเก็บน้าใต้ดินเพื่ อ
การเกษตรหรือ “ธนาคารใต้ดิน(แบบปิด)” หลักการคือ
การไล่อากาศออกจากระหว่างเม็ดดินที่ระดับความลึก 2
เมตร แล้วเติมน้าลงดินแทนซึ่งได้จากปริมาณน้าฝนที่ตก
ลงมาตามฤดูกาลให้ไหลลงดินแทนที่อากาศ แล้วเคลื่อนที่
กระจายไปตามใต้ดินตามความต่างระดับของพื้ นที่ห รือ
แรงโน้ ม ถ่ ว งของโลกไหลจากที่ สู ง ลงสู่ ที่ ต่ า และการ
กระจายของน้าใต้ดินตามแรงเหวี่ยงของโลก จะมีผลทาให้
พื้ น ที่ เกษตรกรรมที่ อ ยู่ด้ านบนของจั งหวัด พั ท ลุ ง จะมี
ความชื้นอยู่ตลอดปีและสามารถเก็บน้าฝนไว้เติมลงใต้ดิน
แล้ ว ไหลมาอย่ า งช้ า ๆในระดั บ ใต้ ดิ น จนถึ ง พื้ น ที่ ร าบ
ตอนล่าง ในระหว่างการเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินจะผ่านการ
กรองน้ าของดิ น และระบบรากพื ช ของไม้ ยื น ต้ น น า
สารอินทรีย์ไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตซึ่งจะส่งผลให้น้าใต้
ดิน สะอาด เกษตรกรที่ เข้ าร่ว มโครงการเกษตรอิ น ทรี ย์
สามารถขุดบ่อน้าแล้วนามาใช้เพื่อการเกษตรซึ่งจะส่งผล
ให้ ผ่ านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ดังนั้ น
การนาหลักการธนาคารน้าใต้ดินมาแก้ปัญหาความชื้นใน
ดิ น คุ ณ ภาพของน้ าสะอาดจะน าไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ น
นโยบายของจังหวัด พั ท ลุ งพื้ นที่ เกษตรกรรม 1 ล้ าน 3
แสนไร่ สู่เป้าหมายเกษตรกรรมยั่งยืนประสบความสาเร็จ
ได้
(๑) เพื่อเก็บกักน้าฝนไว้ในพื้นที่ระดับใต้ผิวดินให้มากที่สุด
(2) เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่การเกษตรให้มีความ
สมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ธนาคารน้าใต้ดินจานวน 1,000 จุด

หัวข้อ

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
เป้าหมาย
- กลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรและพืช
ร่วมยางพารา
- กลุ่มเกษตรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ดาเนินการ
อาเภอป่าพะยอม อาเภอศรีบรรพต อาเภอศรีนครินทร์
อาเภอกงหรา อาเภอตะโหมด และอาเภอป่าบอน
ก่อสร้างธนาคารน้าใต้ดิน
6,245,200บาท
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564
6,245,200 บาท
งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ธนาคารน้าใต้ดินจานวน 1,000 จุด
(3) เกษตรกรมีระบบน้าใต้ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ
(4) เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่โครงการและทางตอนล่างของ
โครงการ และปรับความสมดุลให้กับระบบนิเวศ

โครงการแบบย่อ (Project Brief) งบประมาณของจังหวัด
โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา งบประมาณ 2,086,100 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์/แผนงานที่ 3 สร้างมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
เสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
จังหวัดพัทลุงเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่ง
ประกอบด้วยอาชีพการทาสวนยางพารา ทานาข้าว และสวนปาล์ม
น้ามัน ตามลาดับ การประกอบอาชีพของเกษตรกรพบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 60 มีรายได้จากการประกอบอาชีพหลักข้างต้น
ในลักษณะเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งมีครัวเรือนที่ทาอาชีพ
สวนยางพารา จานวน 61,594 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 1,001,904
ไร่ และสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันประสบปัญหาราคาตกต่า ทา
รายได้ของเกษตรกรลดลงหรือรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ส่งผล
กระทบความเป็นอยู่และความมั่นคงในอาชีพ ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในด้านรายได้ จังหวัด
พัทลุงจึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างอาชีพเสริมรายได้ แก่กลุ่ม/
องค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการ
ประกอบอาชีพหลัก
เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเป็นการ
ผลิตอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร สร้างความ
มั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างความสมดุลให้กับ
ระบบนิเวศน์
(1) จานวนพื้นที่การทาเกษตรแบบผสมผสาน(ปลูกพืชแซม/พืชร่วม)
เพิ่มขึ้น
(2) เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น
ดาเนินการในพื้นที่ 11 อาเภอ
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตโดยการเสริมความรู้
2. สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์เรียนรู้
ทั้งด้านการผลิตและการเพิ่มมูลค่า
ส่งเสริมการทาอาชีพชาวสวนยางพารา(ปลูกพืชแซม/พืชร่วม) และ
จัดทาแปลงเรียนรู้
18,129,900บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง/สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
-

หัวข้อ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนคนทาเห็ดครบวงจร
2,086,100บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง/สานักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง
286,900 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว
489,300 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง/สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สานักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
20,992,200 บาท
งบพัฒนาจังหวัด
(1)เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาชีพการเกษตรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
(2) เกษตรกรและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
(1) เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

โครงการแบบย่อ (Project Brief) งบประมาณของจังหวัด
โครงการเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้าทะเลน้อย งบประมาณ 2,050,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์/แผนงานที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้านให้มีแหล่งอาหารของตนเอง พึ่งตนเองทางอาหารได้
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
เพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้าทะเลน้อย
จังหวัดพัทลุงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทาการเกษตร โดยเฉพาะ
การทาการประมง เนื่องจากมีแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบสงขลา
ปลาดุกอุยเป็นสัตว์น้าที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้าทะเลน้อยมาแต่อดีต และเป็น
สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ในปัจจุบันปลา
ดุกอุย มีจานวนที่ลดลงมากและแหล่ งน้าทะเลน้อยก็เป็นแหล่ งน้าหนึ่งที่เป็ น
พื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา จากสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัดทั้งจากสภาพทางธรรมชาติและจากปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น
จากการทาการประมงที่เกินศักยภาพ และจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ส่งผลต่อการลดจานวนลงของปลาดุกอุยและความสามารถในการแพร่ขยายพันธุ์
ลดลง แต่ ในขณะเดี ย วกั น ความต้ อ งการปลาดุ ก อุ ย เพื่ อ การประกอบอาชี พ
ทางการประมงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการนาปลาดุกอุยไปแปรรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า ที่สามารถได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ดังนั้น
เพื่อรองรับความต้องการและความมั่นคงทางอาหารในอนาคต อีกทั้งสามารถ
เพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ประชากรจังหวัดพัทลุง จึงเห็นควรอย่างยิ่ง
ที่จะต้องทาการเพิ่มกาลังการผลิตปลาดุกอุยให้มีปริมาณมากขึ้นในธรรมชาติ จึง
มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นมากเนื่ อ งจากสภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงสู ง ส่ ง
ผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยธรรมชาติของสัตว์น้าโดยเฉพาะปลา
ดุกอุยที่มีแหล่งอยู่อาศัยเฉพาะที่ การหาวิธีการในการช่วยเหลือให้การผลิตปลา
ดุกอุยตามธรรมชาติให้มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้น ทาให้มีปริมาณที่เพิ่มมาก
ขึ้น จะส่ งผลต่อทรัพยากรสั ตว์น้าปลาดุกอุยที่ จะมีอัตราสอดคล้ องกับความ
ต้องการของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทาการประมงของชาวประมง และการ
ประกอบอาชีพการแปรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่ นคงทางอาหาร และตรงกับ
วิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง คือ เมืองเกษตรยั่งยืน
1. เพื่อสร้างแหล่งพันธุ์ปลาดุกอุยและเพิ่มปริมาณทรัพยากรปลาดุกอุย
2. เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวประมง
3. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า GI
1. ปลาดุกอุยในบริเวณแหล่งน้าทะเลน้อยสามารถขยายพันธุ์และมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น

หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10.ผลผลิต (output)
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
2. ผู้ประกอบอาชีพการประมง กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ปลาดุก
ร้ามีรายได้เพิ่มขึ้น
แหล่งน้าทะเลน้อย หมู่ที่ 2 ตาบลพนางตุง และหมู่ที่ 1 ตาบลทะเลน้อย
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุย
1. จัดซื้อพันธุ์ปลาดุกอุย จานวน 1 ล้านตัว
2. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุสัตว์น้าจานวน 2 ครั้ง
2,050,000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดพัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดพัทลุง
สานักงานจังหวัดพัทลุง
ระยะเวลา ทั้งหมด 1 ปี (2563– 2564) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563–
30 กันยายน 2564
2,050,000 บาท
ปลาดุกอุยได้รับการปล่อยในแหล่งน้าทะเลน้อย ของตาบลพนางตุง
และตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1. ปริมาณทรัพยากรปลาดุกอุยในแหล่งน้าทะเลน้อยเพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเพิ่มขึ้น
3.ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น

โครงการแบบย่อ (Project Brief) งบประมาณของจังหวัด
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง งบประมาณ 1,191,400 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์/แผนงานที่ 2 พัฒนาเกษตรสู่เกษตรมืออาชีพที่มีศักยภาพสูง แข่งขันได้
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันมีส าระส าคัญ ในการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ สร้ างและ
พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ
รายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือ
วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ยุ ค ให ม่ ที่ มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ จิ ต วิ ญ ญ าณ ข อ งก ารเป็ น
ผู้ ป ระกอบการ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น และ
มี อั ต ลั ก ษณ์ ชั ด เจนให้ มี ค วามสามารถในการสร้า งและ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิ ต
และบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริห าร
จัดการธุรกิจและบริการ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) 1) มีสาระสาคัญการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการพัฒนาศักยภาพคนที่มี
ทักษะความรู้ทุ กช่วงวัย ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด พัฒ นาให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็ม
ศั ก ยภาพของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าเพื่ อ สร้ างรายได้ ให้ กั บ พื้ น ที่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2560 -2565 ฉบับทบทวน
มีสาระสาคัญในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรโดยการการ
สร้ างและพั ฒ นาความเข้ ม แข็ งขององค์ ก รและสถาบั น
เกษตรกร การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน การ
วางแผนการผลิ ตและการบริห ารจัดการฟาร์มอย่ างเป็น
ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง

หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
เครือข่าย
ดั งนั้ น จึ ง มี ค วามเป็ น ในการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงให้การการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในการบริห ารองค์ ก รและปฏิ บั ติ งานในองค์ ก รได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน
(๑) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการบริหารองค์กรและ
ปฏิบัติงานในองค์กร
(2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรในการผลิต
พืชสมุนไพร
ตัวชี้วัด
(3) สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรที่ เข้ า ร่ว มโครงการผ่ า น
มาตรฐานการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น
(4) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมการเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ผลิ ต สมุ น ไพรสามารถน าไปประกอบอาชี พ เสริม ได้
ร้อยละ 80
เป้าหมาย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
625,700บาท
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์
273,300 บาท
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
ศึกษาดูงานการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์
292,400 บาท
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564
1,191,400 บาท
งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่าน
มาตรฐานการบริหารจัดการ
(2) เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
สมุนไพรอินทรีย์
(5) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
(6) เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

โครงการแบบย่อ (Project Brief) งบประมาณของจังหวัด
โครงการการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา สู่ตาบลเข้มแข็ง มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” งบประมาณ 2,486,400 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์/แผนงานที่ 6 พัฒนาการเกษตร ผลผลิตการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
การขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา สู่ตาบล
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
กระทรวงมหาดไทย ได้ขอให้ทุกจังหวัดนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่
เพื่อให้ประชาชน น้อมนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 4 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาและ
เตรียมครูฝึก 2) การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้3)การนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
และ 4) หมู่บ้าน/ชุมชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐได้กาหนดวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกาหนดให้ สังคม ชุมชน และครอบครัวต้องมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานมีรายได้พอเพียงต่อการดารงชีวิต บนพื้นฐานทุนที่มีอยู่ ทั้งทุน
มนุษย์ ทุนปัญญา ทุนทางสังคม ที่มีอยู่ ในแนวทางการพัฒนาดังกล่าวเป็นแนวทาง
ทีกาหนดไว้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการจัดการตนเอง ซึ่ง
เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ มิใช่เป็นทฤษฎี หรือหลักวิชาการ หรือหลักการบริหาร
จัดการชุมชน ท้องถิ่นใหม่แต่อย่างใด แต่กลับเป็นกระบวนการที่รับรู้กันในเรื่องของ
พึ่งพาตนเองและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามจากผล
ของการพั ฒ นาตามกระบวนการดั งกล่ า วก็ ยั งไม่ ส ามารถท าให้ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
เข้มแข็ง อย่ างยั่งยืนได้อย่างจริงจัง ทั้ งนี้ ชุม ชนที่เข้ม แข็งบางส่ ว นก็ยังขาดการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทาให้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น ที่หมดไปแล้ว
กลับมามีปัญหาอีก เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความแตกแยกของคนในชุมชน
ปัญหาความยากจน การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
จังหวัดพัทลุงมุ่งเน้นที่จะสืบสาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ด้วย
การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นั่นคือ 1) การพัฒนาแหล่งน้า 2) การพัฒนาด้านการเกษตร 3) การส่งเสริมอาชีพ
5) การพัฒนาสวัสดิการสังคม/การศึกษา 6) การพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการ
พัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อทบทวนการดูแล บารุงรักษา และสืบสานศาสตร์พระราชาตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถสร้างรายได้ พัฒนาด้านอาชีพและรายได้ของประชาชนภาคการเกษตร มี
ความสาคัญในเป็นพื้นฐานของสังคมคุณภาพ ประกอบกับมีปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ
ที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ด้านต่างๆ อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และ

หัวข้อ

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายละเอียด
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับครัวเรือนต้นแบบในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่สนใจ
และมี ค วามมุ่ งมั่ น ที่ จะสื บ สานศาสตร์ พ ระราชาแต่ ยั งขาดแหล่ งเงิ น ทุ น ในการ
ประกอบสัมมาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว ขณะที่ส่วนหนึ่งมีความก้าวหน้าที่จะมีแหล่งทุนสนับสนุนต่ออาชีพสร้าง
ผลผลิต เพื่อขยายตลาดในวงกว้างต่อไป
ดั งนั้ น การด าเนิ น การการขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
“ศาสตร์พระราชา สู่ตาบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”เป็นโครงการที่เน้นการ
ส่ งเสริ มวิถี ชีวิต ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ย งภายใต้ก ารบู รณาการความ
ร่ว มมือของประชารัฐ โดยใช้พื้นที่เป้าหมายตามพื้นที่โครงการพระราชดาริ เพื่ อ
สร้ า งกระแสการด าเนิ น วิ ถี ชิ ต ของประชาชนให้ เป็ น ไปตามแนวปรั ช ญาของ
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง (Way of Life) ต า ม น โย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรดาเนินงานโครงการเป็นพื้นที่ดาเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าวมีโอกาสในการเรียนรู้ และ
พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติมโตไปได้อย่างมีคุณภาพ
ส่งผลให้ครัวเรือนที่ประสบความสาเร็จ ประกอบอาชีพให้มีรายได้ และสามารถใช้
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพระราชดาริ เป็นพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษา
แนะนา สู่สังคมคุณภาพ
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านโครงการพระราชดาริ ให้
ประชาชนสามารถดาเนินวิถีชิตของให้เป็นไปตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง
2. เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตั้งโครงการพระราชดาริ
3. เพื่อส่งเสริมครัวเรือนมีการรวมกลุ่มอาชีพชุมชน สู่อาชีพที่มั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 1 ครัวเรือนมีความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ 2 ในระดับกลุ่ม มีกิจกรรมต้นแบบด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการรวมกลุ่มอาชีพ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 กลุ่ม
ตัวชี้วัดที่ 3. ชุมชน/ตาบลมีกิจกรรมต้นแบบด้านการบริหารจัดการพื้นที่ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างน้อยตาบลละ 1 โมเดล
1. ครัวเรือนมีความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน
2. ในระดับกลุ่ม มีกิจกรรมต้นแบบด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
รวมกลุ่มอาชีพ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 กลุ่ม
3. ในระดับชุมชน/ตาบลมีกิจกรรมต้นแบบด้านการบริหารจัดการพื้นที่ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างน้อยตาบลละ 1 โมเดล
4.ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
5.เศรษฐกิจฐานจากและเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หัวข้อ
๖. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก/นโยบายลดความเหลื่อมล้าทางด้านสังคม

๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ดาเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖4 (เดือนตุลาคม 2563–กันยายน ๒๕๖4)
ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านโครงการพระราชดาริ ในระดับจังหวัด
งบประมาณ 2,486,400 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทั้ง 11 อาเภอ

โครงการแบบย่อ (Project Brief) งบประมาณของจังหวัด
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ งบประมาณ 435,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์/แผนงานที่ 3 สร้างมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
ผลไม้เป็นสินค้าเกษตรสาคัญชนิดหนึ่งของจังหวัด
พัทลุง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ปัจจุบันจังหวัด
พัทลุงมีพื้นที่ปลูกไม้ผล เศรษฐกิจ ทั้ง 4 ชนิด รวมกัน
29,251 ไร่ โดยจังหวัดพัทลุงมีเนื้อที่ปลูกทุเรียน 4,993
ไร่ เนื้อที่ให้ผล 3,346 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 445 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เทียบกับปีที่ผ่านมามีเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้น 216 ไร่ คิดเป็น
4.52 เปอร์เซ็นต์เนื้อที่ปลูกมังคุด 11,944 ไร่เนื้อที่ให้ผล
11,299 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 522 กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับปี
ที่ผ่านมามีเนื้อที่ปลูกลดลง 2,284 ไร่ คิดเป็น 16.05
เปอร์เซ็นต์เนื้อที่ปลูกเงาะ3,434 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 558
กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับปีที่ผ่านมามีเนื้อที่ปลูกลดลง
1,584 ไร่ คิดเป็น 31.55 เปอร์เซ็นต์และมีเนื้อที่ปลูก
ลองกอง 8,878 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 8,865 ไร่ ผลผลิตต่อไร่
392 กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับปีที่ผ่านมามีเนื้อที่ปลูกลดลง
3,134 ไร่ คิดเป็น 26.09 เปอร์เซ็นต์
ในปีที่ผ่านมา ผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงมี
ปัญญาหาด้านราคาและคุณภาพ จังหวัดพัทลุงได้เล็งเห็น
และให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมี
ความรู้ทักษะและความชานาญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพดีจึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มี
ความปลอดภัยและได้มาตรฐาน(GAP และ organic) ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถขยายฐานการส่งออกออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ ได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการผลิตไม้ผลอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกษตรกร
ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไม้ผล
ต่อไป

หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
๙. ผลผลิต (output)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตสินค้าเกษตร
ให้ได้ตามมาตรฐานGAP และ organicตลอดจนสามารถ
ผลิตนอกฤดูได้
1 .เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการผลิตไม้ผลคุณภาพ
2.เกษตรกรผลิตไม้ผล ร้อยละ 60 สามารถผลิตไม้ผล
คุณภาพมาตรฐาน
กลุ่มผลิตมังคุด 5 กลุ่ม
กลุ่มผลิตทุเรียน 5 กลุ่ม
1.ส่งเสริมการผลิตมังคุดนอกฤดู
2. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ
ส่งเสริมการผลิตมังคุดนอกฤดู
285,050บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ
149,950 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีการผลิตสินค้าเกษตร(ไม้ผล)ที่มี
ความปลอดภัยเพื่อการบริโภค
เกิดความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตร(ไม้ผล)ที่มีความ
ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการผลิตไม้ผลอย่างยั่งยืน

