ชื่อกลุ่ม
โครงการ
ประธานกลุ่ม
เลขานุการ
ทีป่ รึกษา
ผู้นาํ เสนอ

บึงสนุก
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชาวนา พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ท่านสุรศักดิ์ เจริญชัย หัวหน้าสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร

...................................................................................................
1.โครงการ
ท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวนา พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร มีพื้นการทําการเกษตรจํานวนมาก
.......ไร่ คิดเป็น......% ของพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุ่มเกษตรกรจํานวนมาก ....กลุ่ม มีสินค้าเกษตร
สําคัญ........ชนิด มีวิถีวัฒนธรรมหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งมีพื้นที่ที่ติดต่อประเทศต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน(ประเทศลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ ) มีเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมซึ่งเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
การเกษตรในปัจจุบันโดยเฉพาะทําการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
จังหวัด (บึ งกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เกษตรกรต้องเผชิญ กับความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การผูกขาดของ
กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ต้นทุนการผลิตสูง ประกอบกับมีภาระหนี้สินในระบบ และนอกระบบ
ที่ดินทํากินมีน้องลง ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ดังนั้ นเกษตรกรจึงต้องปรับตัว และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ อให้รองรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพัฒ นาอาชีพ เกษตรกรรมซึ่งเป็ นต้นทุ นเดิมให้ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรม ซึ่ งการดํ าเนิ น การดั งกล่ าวสอดคล้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ส ภาเกษตรกรแห่ งชาติ
ยุทธศาสตร์ภาคฯ และกลุ่มจังหวัด.... แผนฯ 12 ข้อ..................และนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้เกษตรกรมีความมั่นคง และยังยืนในการประกอบอาชีเกษตรกรรม กลุ่มบึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร จึง
ได้จัดทําโครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชาวนา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขึ้น
3.วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. เป้าหมาย
4.1 คณะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จังหวัดบึ งกาฬ นครพนม
สกลนคร มุกดาหาร จํานวน 120 กลุ่ม
4.2 ปรับ ปรุงเตรียมความพร้อ มกิจกรรมในแปลงเกษตรของคระเกษตรกร จํ านวน 120 กลุ่ ม
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

4.3 จั ด ทํ าปฏิ ทิ น การท่ อ งเที่ ย วร่วมกั บ ททท. ในหนึ่ งปี ข องคณะเกษตรกรใน 1 ปี ปฏิ ทิ น การ
ท่องเที่ยว
5.พื้นที่ดําเนินการ จังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
6. วิธีดําเนินการ
ขั้นเตรียมงาน
-ประชุมเตรียมงานกลุ่มจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
-สํารวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร ผ่านการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับตําบล/อําเภอ คณะทํางานฯ
-ประสานส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
- จัดทําปฏิทิน และแผนดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ
ขั้นดําเนินการ
- สํารวจกลุม่ เกษตรกร/แปลงเกษตร ของเกษตรกรร่วมโครงการ
-ประสานวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้พัฒนาแปลงเกษตรกร
- อบรมเกษตรกรปรับปรุงเตรียมความพร้อมกิจกรรมในแปลงเกษตรของคระเกษตรกร จํานวน
120 กลุ่ม เช่น ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรกรรมอื่นๆ ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
- ประชาสัมพันธ์แปลงเกษตรให้ผสู้ นใจ และนักท่องเที่ยวมาแวะชม และซื้อสินค้าของเกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ผา่ นเวทีประชุมต่างๆ จัดมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(เพิ่มเติม ปรับลงในวิธีดําเนินการ เขียนโปรแกรม กิจกรรมแนะนําในการท่องเที่ยว การเดินทาง เส้นทาง สถานที่ ที่
พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว เน้นจุดขาย เช่น เทศกาล สถานที่สําคัญ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โปรแกรม รายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี พัฒนาวิถีวัฒนธรรม พัฒนาแปลง อบรม เชื่อมโรงร้านอาหารปลอดภัย สินค้าปลอดภัย
สร้างแบรนด์สนิ ค้า เทศกาลวิถีชาวนา เช่น เส้นทางเข้าสู่แปลงเกษตรวิถีชาวนา เพื่อโชว์โปรแจกงาน เพิ่มเติม การ
สรุปโครงการ 1-2 แผ่น ประสานหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ และสถานที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว กลุ่มจัด
ท่องเที่ยว กรุ๊ปทัว)
ขั้นติดตามความก้าวหน้า
-ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานตามโครงการ
7.แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ขั้นเตรียมงาน
-ประชุมเตรียมงาน 12 คน
กลุ่มจังหวัดจังหวัด
บึงกาฬ นครพนม
ส ก ล น ค ร

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
สกจ,สภจ

30,00 บาท

มุกดาหาร -สํารวจ
ความต้องการและ
รับฟังความคิดเห็น
ของเกษตรกร ผ่าน
การประชุ ม คณะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสภา
เกษตรกร ระดั บ
ตํ า บ ล / อํ า เภ อ 1 ครั้ง
คณะทํางานฯ
- ป ระ ชุ ม จั ด ทํ า
แ ล ะ แ ผ น
2 ครั้ง
ดําเนินงาน
-ประชุ ม ประสาน
ส่ วน ราช ก ารใน
พื้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ

ขั้นดําเนินงาน
- ประสาน
วิทยากร
-ประชุ ม ชี้ แ จง
เกษตรกร คณะ
เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
- สํ ารวจแป ลง
เกษตรกร
- อบรมเกษตรกร
ปรับปรุงเตรียม
ความพร้อม
กิจกรรมในแปลง
เกษตรของคระ
เกษตรกร
จํานวน 120
กลุ่ม เช่น ด้าน
พืช ปศุสัตว์
ประมง
เกษตรกรรมอื่นๆ
ศูนย์วัฒนธรรม
พื้นบ้าน
- ติดตามผล
- สนับสนุน
พัฒนาปรับปรุง
แปลง
- จัดทําปฏิทิน
การท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์

50 ราย
1 ครั้ง
120 กลุ่ม
1 ครั้ง
120 กลุ่ม
1 ครั้ง
120 กลุ่ม

50,000
บาท
200,000
บาท

สกจ,สภจ
ส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง

50,000
บาท
200,000
บาท
20,000
บาท
1,000,00
0 บาท

สมาชิก
370 ราย

1 ครั้ง

สกจ,สภจ
ส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง

สกจ,สภจ
ส่วน
ราชการใน
พื้นที่
สกจ,สภจ
ส่วน
ราชการใน
พื้นที่
สกจ,สภจ
ส่วน
ราชการใน
พื้นที่

สกจ,สภจ

120 กลุ่ม

20,000
บาท
3,600,00
0 บาท

1 ครั้ง

20,000
บาท
1,500,00

สกจ,สภจ
ส่วน
ราชการใน
พื้นที่
สกจ,สภจ
ส่วน

แปลงเกษตรให้
ผู้สนใจ และ
นักท่องเที่ยวมา
แวะชม และซื้อ
สินค้าของ
เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ
เช่น เอกสารแผ่น
พับ
เว็ปไซต์

0 บาท

ราชการใน
พื้นที่

20,000
บาท

สกจ,สภจ
ส่วน
ราชการใน
พื้นที่

วิทยุ
โทรทัศน์
ไลน์
เฟสบุ๊ค ฯลฯ
ขั้นติดตาม
ประเมินผล
ติดตาม
ความก้าวหน้า
รายงานผล

1 ครั้ง

8. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
9. งบประมาณ จากงบประมาณกลุ่มจังหวัดสนุก จํานวนเงิน 4,710,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)
10. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สกจ. สภจจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
11.ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
กลุ่ ม เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
แปลงรองรับการท่องเทียว
ปฏิทินการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
ประชาสัมพันธ์
- สื่อวิทยุ
- สื่อโทรทัศน์
- สื่อสิ่งพิมพ์
- จั ด ง า น ม ห ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
แปลงเกษตรของคระเกษตรกรได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา
ได้ปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ผู้สนใจนักท่องเที่ยว รับทราบข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์

ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ
จํานวน 120 กลุ่ม
4 จังหวัด
1 ปี ปฏิทิน
ร้อยละ 60

รายได้เกษตรกร/คณะเกษตรกร
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
นักท่องเที่ยว
จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60
หมายเหตุ ร้อยละ เทียบกับรายได้กลุ่มจังหวัดสนุก
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรมีความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็งเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

