ชื่อกลุ่ม……ภาคเหนือตอนบน 1………….

(จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน )
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ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

นางกัลญกร มหาวันน้ํา
นางสาวจรรยาณี กาละ
นางรัชฎาภรณ์ โยธา

หน.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ รก.หน.สกจ.ลําพูน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวรเชษฐ์ สุริยะหน่อคําชัย

หัวหน้ายุทธศาสตร์การเกษตร

โครงการยกระดับวิถเี กษตรเชิงท่องเทีย่ ว สู่เศรษฐกิจฐานราก
1.หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทย เป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทางเดียว ซึ่งขาดการ
พัฒนาด้านการยกระดับอาชีพเกษตรกรรม ทําให้เศรษฐกิจภาคการเกษตรตกต่ําลง เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า
เกณฑ์ในระดับเส้นความยากจน อีกทั้งปัจจัยภาคการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีภาระหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับแรงงานภาคการเกษตรในปัจจุบันที่มีจํานวนลดลง และมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการขาดแรงงานภาค
การเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทน ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรของ
ประเทศให้เป็นเกษตร 4.0 โดยการผลักดันให้เกษตรกรยกระดับการผลิต การบริหารจัดการ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร การพัฒนาสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้ครบวงจร และการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มประชาชน เกษตรกรในชุมชนให้เป็นฐานรากสําคัญทางเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ งขั น ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาค
การเกษตร นโยบายคณะรัฐมนตรี ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602561) และยุทธศาสตร์ที่ 9 (ภาคเหนือ) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มู ลค่าสู ง สภาเกษตรกรจั งหวัดเชียงใหม่ ลําพู น ลํ าปาง และแม่ฮ่องสอน ในฐานะตัวแทนภาคการเกษตร
(ภาคเหนือ 1) ได้เล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับการผลิตภาคการเกษตรของจังหวัดในพื้นที่ให้เป็นการเกษตรเชิง
ท่องเที่ ยว เพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างภาคสู่การกระจายรายได้แก่เศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรมากขึ้น ด้วยแนวทาง
ส่งเสริมโครงการยกระดับวิถีเกษตรเชิงท่องเที่ยว สู่เศรษฐกิจฐานราก ในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรของเกษตรกร
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอนให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมเกษตรในพืน้ ที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.2 เพื่อยกระดับเกษตรภาคการผลิตเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว
2.3 เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
3.เป้าหมาย
3.1 ลําปาง พื้นที่สะพานบุญ
3.2 ลําพูน พืน้ ที่สะพานขาวทาชมพู ทาสบเส้า ตลาดเลิฟพูนพูน
3.3 เชียงใหม่ พื้นที่สวนดอยแก้ว (อําเภอสะเมิง)
3.4 แม่ฮ่องสอน พื้นที่เกษตรกรรม อําเภอปางมะผ้า
4. พื้นทีด่ าํ เนินการ
ใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน
5. วิธีการดําเนินการ
1. การประชุมชี้แจงโครงการ
2. การอบรมโครงการ และอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน
สํารวจ

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด
5. การวางแผนและจัดหลักสูตรกิจกรรมท่องเที่ยว
6.แผนปฏิบตั งิ านโครงการ
กิจกรรมหลัก
เป้าหมา งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
ย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. อบรม
60 ราย 358,200
โครงการ(ประชุม
ชี้แจงเกษตรกร
,ให้ความรู้
หลักสูตร
มัคคุเทศก์ชุมชน,
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้าน
การผลิต แปรรูป
และตลาด2วัน,
วางแผนและจัด
หลักสูตรกิจกรรม
ท่องเที่ยว,)
2 ศึกษาดูงาน
60 ราย 502,200
3 จัดซื้อปัจจัย
300,000x6
การผลิต
1,800,000
4 การปรับภูมิ
6 แห่ง 200,000x6
ทัศน์ แหล่ง
1,200,000
ท่องเที่ยวพื้นที่
เป้าหมาย
5 การ
100,000x6
ประชาสัมพันธ์
600,000
การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
6 สรุปผล
โครงการ
7 การติดตาม
6 แห่ง 15,000x6
ประเมินโครงการ
90,000
8 การรายงานผล
การดําเนินงาน
รวม
4,550,400

7. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
7.1 มีพื้นทีท่ ่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างน้อย 6 แห่ง
7.2 เกษตรกรสามารถยกระดับเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวจังหวัดละ 1 แห่ง
เชิงคุณภาพ
7.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการเกษตรเชิงท่องเที่ยว มีรายรายได้เพิ่มขึ้นจากระดับเส้นความ
ยากจน (กี่ราย)
8.หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
- สภจ. สกจ. (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮอ่ งสอน)
- อปท.
- เกษตรจังหวัด
- ททท.
- กกท.
- สํานักงานจังหวัด
- อพท. องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
9.ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
9.1 เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เป้าหมาย
9.2 รายได้ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจากเส้นความยากจน ร้อยละ 20
9.3 เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากเกษตรภาคการผลิตเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว

