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การทํา WORK SHOP วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม
กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ขอนแก่น/เลย/หนองคาย/หนองบัวลําภู/และอุดรธานี
โดยมี :
๑. นายประณต ธานี
ประธานกลุ่มฯ
๒. นายพิสิษฐ์
พุทธรักษ์
๓. นายสมเกียรติ เหล็กกล้า
๔. นายชัยรัตน์
โสดา
๕. นางมณีวรรณ ชาติรักษ์
๖. นายบัญญัติ
บูชากุล
๗. นางณัชชา
ชาลีละหาน
๘. นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์
๙. ว่าที่ รต.สถาพร ชูสกุลหมื่นสวัส.
๑๐. นายธวัชชัย
พรหมภักดี
๑๑. นายศักดา
มาลาศรี
๑๒. นายนิติศักดิ์ หลักทอง
๑๓. นางสาวจิราภรณ์ เกษร
เลขานุการกลุม่ ฯ
๑๔. ดร.สมยงค์
แก้วสุวรรณ ที่ปรึกษากลุ่มฯ และผู้นําเสนอ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เลย
เลย
เลย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

ชื่อ – สกุล
ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ
ว่าที่ รต.สถาพร ชูสกุลหมื่นสวัส
นายพิสิษฐ์ พุทธรักษ์
นางมณีวรรณ ชาติรักษ์
นายธวัชชัย พรหมภักดี
นายประณต ธานี
นายบัญญัติ บูชากุล
นางสาวจิราภรณ์ เกษร
นายสมเกียรติ เหล็กกล้า
นางณัชชา ชาลีละหาน
นายศักดา มาลาศรี
นายชัยรัตน์ โสดา
นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์
นายนิติศักดิ์ หลักทอง

ตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภู
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์
นักวิชาการเกษตร
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ชื่อโครงการลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ สร้างความมั่นคงและยั่งยืน
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเกษตรกรประกอบอาชีพทํานาเป็นหลักประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวสูง แต่ราคาผลผลิต
ต่ํา ระบบชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้อยและไม่ทั่วถึง ขาดแคลนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัย เกษตรกรสูงอายุทําให้ขาดแรงงานรุ่นใหม่ในภาคการเกษตร ส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนและมีหนี้สิน
รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการทํานาเพียงอย่างเดียว จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยการลดพื้นที่
การปลูกข้าวการทํานาปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกหญ้าเลี้ยงโคกระบือ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวมีเศรษฐกิจที่
ดีขึ้น
สอดคล้องกับ
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2 , ข้อ 2.1 (3)
2) นโยบายรัฐบาล ข้อ6 ,ข้อ 6.4
3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อ 3
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ด้านที่ 3
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงโคเนื้อ
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ทุกตําบล ตําบลละ 10 คน 5,650 คน
เลี้ยงโคคนละ 5 ตัว รวมโคเนื้อ 28,250 ตัว
- จังหวัดขอนแก่น
199 ตําบล ตําบลละ 10 คน จํานวน 1,990 ราย
- จังหวัดเลย
89 ตําบล ตําบลละ 10 คน จํานวน 890 ราย
- จังหวัดหนองคาย
62 ตําบล ตําบลละ 10 คน จํานวน 620 ราย
- จังหวัดหนองบัวลําภู
59 ตําบล ตําบลละ 10 คน จํานวน 590 ราย
- จังหวัดอุดรธานี
156 ตําบล ตําบลละ 10 คน จํานวน 1,560 ราย
รวม 565 ตําบล เกษตรกร 5,650 ราย
3.2 เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวเป็นแปลงหญ้าคนละ 2 ไร่ รวม 11,800 ไร่
4. วิธดี ําเนินงาน
4.1 สํารวจปัญหาความต้องการของเกษตรกร 5 จังหวัด ผู้ประสงค์จะลดพื้นที่ปลูกข้าว และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะทํางานโครงการ
4.3 จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร การจัดพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ แปลงหญ้าเลีย้ งสัตว์
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4.4 เกษตรกรรวมจัดตั้งกลุ่ม และปรับเปลีย่ นพื้นที่ปลูกข้าวเป็นนาหญ้า
4.5 สนับสนุน จัดหาโคเนื้อแก่กลุ่มเกษตรกร
4.6 จัดหาตลาด
4.7 ติดตามความก้าวหน้าจัดทํารายงานผล
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
แผนปฏิบตั งิ านโครงการ
กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.ขั้นเตรียมงาน
1.1 สํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้ประสงค์จะลดพื้นที่ปลูกข้าว -เกษตรกร 5,650
และประชาสัมพันธ์โครงการ
คน
1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะทํางาน
4 หน่วยงาน
โครงการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี 2561
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
36,600
5,000

2.ขั้นดําเนินงาน

2.1 จัดอบรมการจัดพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ นาหญ้าเลี้ยงสัตว์
5,650 คน 6,615,000
2.2 เกษตรกรรวมจัดตั้งกลุ่ม และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว
11,800 ไร่ 1,100,000
เป็นนาหญ้า
2.3 สนับสนุนโคเนื้อ
28,250 ตัว 23,600,000
3.ขั้นติดตามความก้าวหน้า
3.1 จัดหาตลาด
มูลโค/เนื้อโค
20,000
3.2 ติดตามความก้าวหน้าจัดทํารายงานผล
รายรับ/รายจ่าย
20,000
รวม
31,396,000

ผู้รบั ผิดชอบ
สภจ./สกจ.
สกจ./สภจ./ปศุสัตว์
จังหวัด/เกษตร
จังหวัด/ธกส./ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สกจ./สภจ./ปศุสัตว์
จังหวัด/เกษตร
จังหวัด/ธกส./ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีวิจัยพืช
อาหารสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัด
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7. งบประมาณ/แหล่งที่มา
งบประมาณกลุ่มจังหวัด /สํานักงานจังหวัด/ ธกส.
8. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
9. ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวชี้วดั
ปีที่ 1

ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ
ปีที่ 2
ปีที่ 3

5,650
ผลผลิต
1.จํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เลี้ยงโคเนื้อ
2. จํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงจากการ 28,250 ตัว
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานา
3.จํานวนพื้นที่นาลดลงเพื่อทําแปลงหญ้า 11,800 ไร่
ผลลัพธ์
1.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยง
โคเนื้อ
90.4 ล้านบาท 90.4 ล้านบาท 90.4 ล้านบาท
1.1 ขายมูล
240 ล้านบาท
1.2 ขายโคเนื้อสาว

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เกษตรกรที่เลี้ยงโคสามารถนํามูลโคไปปรับปรุงบํารุงดิน ทําให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ลดการใช้พื้นที่
10.2 เกิดการรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย
10.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
10.4 เกิดการเรียนรู้ขยายผลรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อลดพื้นที่การปลูกข้าวไปสู่ชุมชนใกล้เคียง
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สาระสําคัญของโครงการ
Goal
Perpse
Output
input

เครื่องแสดงเวลา ปริมาณและ
คุณภาพ

หลักฐานแหล่งพิสูจน์ ตัวชี้วดั

เงื่อนไขประกอบทีส่ ําคัญ

