แบบ จ. 1 – 1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด ยุทธศาสตร ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การคาและบริการ มีนวัตกรรมและใชภมู ิ
ปญญาที่สรางสรรค
กลยุทธ 1. สงเสริมเกษตรปลอดภัย
2. สงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมการสรางผลิตภัณฑชมุ ชนที่ตองการใชภมู ิปญญาทองถิ่นสูสากล
4. สงเสริมการบริหารจัดการน้ําไปสูพื้นที่การเกษตรอยางครบวงจร
5. ยกระดับการพัฒนาผูผลิตและผูประกอบการใหเปนมืออาชีพ
1.ชื่อ

เพิ่มศักยภาพกลุมจัดการดินปุยชุมชนอําเภอเสนา

โครงการ:
2.ความสําคัญของ
แผนพัฒนาจังหวัด มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองตอความตองการของ
โครงการ
ประชาชน โดยเลือกดําเนินการจากศักยภาพของจังหวัดซึ่งไดจากผลการวิเคราะหขอมูลแบบองครวมที่ครอบคลุมทุกมิติ
หลักการและ
ในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความมั่นคง ทั้งนี้ควรเห็นผลไดในรอบระยะเวลาของ
เหตุผล
แผนพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุม และนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุน ในภาคเอกชน
และสรางรายไดใหกับกลุมสมาชิกและเกษตรกร หรือการแกไขปญหารวมกัน
การใช ปุ ย สํ า หรั บ พื ช เศรษฐกิ จ ของประเทศยั ง คงเป น คํ า แนะนํ า อย า งกว า งๆ อั ต ราการใช ปุ ย และสู ต รปุ ย ไม
เฉพาะเจาะจงสําหรับดินหรือพืชแตละชนิด รวมทั้งไมคําถึงถึงปริมาณธาตุอาหาร พืชที่มีอยูในดินขณะนั้น จึงเปน
คําแนะนําปุยแบบ "เสื้อโหล" ทําใหการใชปุยไมตรงกับความตองการของพืช ถาใสปุยใหแกพืชมากเกินไป นอกจาก
สิ้นเปลืองคาใชจายแลว ยังทําใหเกิดโรคและแมลง ระบาดมากขึ้น แตถาใสปุยไมเพียงพอ จะทําใหธาตุอาหารพืชในดิน
ลดนอยลง สงผลใหพืชเจริญเติบโตและใหผลผลิตไมดีเทาที่ควรการใชปุยเคมีแบบ "สั่งตัด" คือ การจัดการธาตุอาหารพืช
เฉพาะพื้นที่ โดยนําขอมูลชุดดินและขอมูล เอ็น-พี-เค ในดินมาประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุย และกําหนดปริมาณ
ปุยในการปลูกพืช เปนการใชปุยเคมีตามชุดดินและคาวิเคราะหดิน นอกจากนี้ยังนําปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช เชน พันธุพืช แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ฯลฯ มาสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรโดยใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมีอีกดวย
3.วัตถุประสงค
ของโครงการ

1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุม ฯใหเข็มแข็ง และการใชปุยตามคาวิเคราะหของดินอยางถูกตองและเหมาะสม
2. เพื่อสงเสริมใหมีการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในการผลิตพืชอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน
3. เพื่อลดตนทุนการผลิต เกิดรายไดใหกับเกษตรกรหรือกลุม สมาชิก และเกษตรกร/ประชาชนในชุมชน
4. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และกระบวนการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในการผลิตพืชอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง
4.ตัวชี้วัด
1. กลุมจัดการดินปุยชุมชนฯจํานวน 100 ราย สามารถใชปุยตามคาวิเคราะหดินอยางถูกตองและเหมาะสม รอยละ 5
ความสําเร็จของ 2. กลุมจัดการดินปุยชุมชนฯสามารถลดตนทุนการผลิตไดรอยละ 10
โครงการ
3. กลุมจัดการดินและปุยชุมชนฯและเกษตรกรในชุมชนสามารถมีรายไดเพิ่มรอยละ 30
5.ผลผลิต/ผลลัพธ ขาว/การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและลดตนทุนการผลิต
6.ความเชื่อมโยง พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยนวัตกรรมและภูมิปญญาที่สรางสรรค
กับยุทธศาสตร/
ความพรอม ของ
โครงการ
7.ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริม่ เดือนตุลาคม 2560 – สิ้นสุด เดือนกันยายน 2561

8.กิจกรรมหลัก
ของโครงการ

1. จัดการอบรมใหความรูกับสมาชิกและเกษตรกรจํานวน 100 รายจํานวน 2 รุนๆละ 50 ราย
2. จัดไปศึกษาดูงานกลุม จัดการดินปุยชุมชนที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 2 รุนๆละ 50 ราย
3. จัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑตา งๆ
4. ดําเนินการกอสรางโรงเรือนและวัสดุการเกษตร
5. ติดตามและประเมินผลกลุมฯ และการบริหารของกลุมฯ

8.1 กิจกรรม
หลักที่ 1
- งบประมาณ
- ผูรับผิดชอบ
- หนวยงานที่
เกี่ยวของ
8.1 กิจกรรมหลัก
ที่ 2
- งบประมาณ
- ผูรับผิดชอบ
- หนวยงานที่
เกี่ยวของ

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพกลุมจัดการดินปุย ชุมชนตําบลหัวเวียง จํานวนสมาชิกรวม 50 ราย
1,528,400 บาท
นายอําเภอเสนา และ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําตําบล
ที่ทําการปกครองอําเภอเสนา และ สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มศักยภาพกลุมจัดการดินปุย ชุมชนตําบลหัวเวียง จํานวนสมาชิกรวม 50 ราย
1,528,400 บาท
นายอําเภอเสนา และ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําตําบล
ทีท่ ําการปกครองอําเภอเสนา และ สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ชื่อโครงการ : เพิ่มศักยภาพกลุมจัดการดินปุยชุมชนอําเภอเสนา วงเงิน 3,056,800บาท
( สามลานหาหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน )
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการคาและบริการมีนวัตกรรม
และใชภูมิปญญาที่สรางสรรค
หนวยดําเนินการ : 1. ที่ทําการปกครองอําเภอเสนา และสํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
ผูรับผิดชอบ :
สถานที่ติดตอ

1. นายอําเภอเสนา และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบประจําตําบล
ที่ทําการปกครองอําเภอเสนา และ สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
หมายเลขโทรศัพท 035.- 201297

(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด หรืออื่นๆ )
ตามนโยบายรัฐบาลขอที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในสวนภาค
การเกษตรเพื่อดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตางๆเชนการลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือ
ในเรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง และพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรใหมีประสิทธิภาพกําหนดเปาหมายที่จะพัฒนากลุมเกษตรกร
แผนพัฒนาจังหวัด มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน โดยเลือกดําเนินการจากศักยภาพของจังหวัดซึ่งไดจากผลการวิเคราะหขอมูลแบบ
องครวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความมั่นคง ทั้งนี้ควร
เห็นผลไดในรอบระยะเวลาของแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุม และนําไปสูการ
กระตุนใหเกิดการลงทุน ในภาคเอกชน และสรางรายไดใหกับกลุมสมาชิกและเกษตรกร หรือการแกไขปญหา
รวมกัน
การใชปุยสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศยังคงเปนคําแนะนําอยางกวางๆ อัตราการใชปุย
และสูตรปุยไมเฉพาะเจาะจงสําหรับดินหรือพืชแตละชนิด รวมทั้งไมคําถึงถึงปริมาณธาตุอาหาร พืชที่มีอยูใน
ดินขณะนั้น จึงเปนคําแนะนําปุยแบบ "เสื้อโหล" ทําใหการใชปุยไมตรงกับความตองการของพืช ถาใสปุยใหแก
พืชมากเกินไป นอกจากสิ้น เปลืองคาใชจ ายแลว ยังทําใหเกิดโรคและแมลง ระบาดมากขึ้น แตถาใสปุยไม
เพียงพอ จะทําใหธาตุอาหารพืชในดินลดนอยลง สงผลใหพืชเจริญเติบโตและใหผลผลิตไมดีเทาที่ควรการใช
ปุยเคมีแบบ "สั่งตัด" คือ การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ โดยนําขอมูลชุดดินและขอมูล เอ็น-พี-เค ในดิน
มาประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุย และกําหนดปริมาณปุยในการปลูกพืช เปนการใชปุยเคมีตามชุดดินและ
คาวิเคราะหดิน นอกจากนี้ยังนําปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช เชน พันธุ
พืช แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ฯลฯ มาสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชปุยเคมีอีกดวย
หนา 2 /(1.2)สรุปสาระสําคัญ

(หนา 2 )
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ : ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร และเกษตรกร
สวนมากดานพืชที่ผลิตมากที่สุดคือการผลิตพืช กระบวนการผลิตสวนมากเกษตรกรยังผลิตพืชไมไดคุณภาพที่ดี
พอที่จะแขงขันกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหไดมาตรฐาน จะตองมีกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยี กระบวนการสรางองคความรูและพัฒนาทักษะการใชปุยตามคาวิเคราะหของดินและการ
ผลิตร วมถึงแหลงการตลาด และสามารถเขาถึงแหล งตลาดไดอยางมีประสิทธิภ าพ อาจจะเกิด จากสาเหตุ
หลายๆประการเชน เกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร ทําใหรากพืชไมสามารถดูดน้ําและอาหารไดจึงทําใหเกิด
อาการขาดน้ํา มีการสะสมไอออนที่เปนพิษในพืชมากเกินไป(Na+ Cl) และพืชที่ปลุกไมเจริญเติบโต มีลําตน
แคระแกร็นใหผลผลิตต่ํา ดังนั้น เกษตรกรและสมาชิกจะตองตะหนักถึงองคประกอบหลายๆอยาง รูวิธีการเก็บ
ตัวอยางดินกอนปลู กพืช เพื่อใชเปน แนวทางการปรับ ปรุงบํารุงดินใหเ หมาะสม เพื่อให พืชที่ปลูกไดรับธาตุ
อาหารพืชอยางเหมาะสม
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)
เพื่อสรางความเข็มแข็งใหกับกลุมการจัดการดินปุยชุมชนฯ ใหมีคุณภาพตามกระบวนการผลิตพืชที่
ดี และมีกองทุน ปุย เพื่อเปนกองทุน สําหรั บเกษตรกร สมาชิ กในชุ มชน มีความเข็มแข็งและสมารถตอยอด
กองทุนฯ เพื่อใช เปน ตน ทุนในการผลิ ตพืช ใหตรงตามความต องการของตลาดรับ ซื้อ และผูบ ริโภคอย างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
( ๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ:
1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุมฯใหเข็มแข็ง และการใชปุยตามคาวิเคราะหของดิน
อยางถูกตองและเหมาะสม
2. เพื่อสงเสริมใหมีการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในการผลิตพืชอยางมีประสิทธิภาพ
และอยางยั่งยืน
3. เพื่อลดตนทุนการผลิต เกิดรายไดใหกับเกษตรกรหรือกลุมสมาชิก และเกษตรกร/
ประชาชนในชุมชน
4. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และกระบวนการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในการผลิตพืช
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(๒.๒) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
 โครงการเดิม
 โครงการใหม
(๒.๓) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนา

 ดําเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ............1.........ป
เริ่มตนเดือนตุลาคม ป 2560 สิ้นสุดเดือนกันยายนป 2561
(หนา2)/(25)สถานที่ดําเนินการ

(หนา3)
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ :(ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน )
กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการทีห่ มูที่ 7 ตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการที่หมูที่ 4 ตําบลมารวิชัย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุม เปาหมาย : กลุมจัดการดินปุยชุมชนอําเภอเสนา สมาชิก 100 ราย และกลุมเกษตรกร
- กิจกรรมที่ 1 กลุมจัดการดินปุยชุมชนตําบลหัวเวียง จํานวน 50 ราย
- กิจกรรมที่ 2 กลุมจัดการดินปุยชุมชนตําบลมารวิชัย จํานวน 50 ราย
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : กลุมสมาชิก 100 ราย และเกษตรกรผูปลูกขาวในตําบล
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) คาเปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-

-

หนวยนับ

กลุมจัดการดินปุย ชุมอําเภอเสนา
กิจกรรมที1่ และกิจกรรมที่ 2 กลุม
จัดการดินปุยชุมชนฯจํานวน 100
ราย สามารถใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
อยางถูกตองและเหมาะสม
กลุมจัดการดินปุย ชุมชนฯสามารถลด
ตนทุนการผลิตได

แหง
รอยละ

ป
2559
ผล
-

ป
2560
แผน
-

ป
2561
แผน
2
5

รอยละ

-

-

10

กลุมจัดการดินและปุย ชุมชนฯและ
เกษตรกรในชุมชนสามารถมีรายได
เพิ่ม

รอยละ

-

-

30

(๔.๒) ผลผลิต
ผลผลิตขาว เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว และการลดตนทุนการผลิตขาว
(๔.๓) ผลลัพธ
มีการใชปุยสั่งตัดตามคาวิเคราะห โดยใชปริมาณปุยที่ไมสิ้นเปลื้องโดยสามารถเพิ่ม
รายได เพิ่มขึ้นในครัวเรือนและเปนการเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สมาชิกและเกษตรกรในชุมชนสามารถลดตนทุนการใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน และเพิ่มรายไดและลดตนทุนการผลิตขาวจนเกิดความเข็ม
แข็งในชุมชนแบบยั่งยืน
เชิงลบ : ไมมี
(หนา3)/(5)แนวทางการดําเนินงาน

(หนา4)
(๕) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอีย ดกิจ กรรมที่จ ะทําภายใต โ ครงการที่จั งหวั ด /กลุ มจั งหวั ด เสนอขอ และทํ า
เครื่องหมาย  ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)
กิจกรรมที่สําคัญ
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ก.ย. – ธ.ค.
60

ม.ค. – มี.ค.
61

เม.ย. – มิ.ย.
๖1


































๑.จัดอบรม/ศึกษาดูงาน
๒.จัดไปศึกษาดูงานกลุมที่ประสบ
ความสําเร็จ
3. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑตางๆ
4. กอสรางโรงเรือนเก็บปุยและวัสดุ
การเกษตร(พรอมติดตั้งน้ํา/ไฟฟา)
5. ติดตามประเมินผล/และการบริหารของ
กลุมฯ

ก.ค. – ก.ย.
๖1

(๖) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง
 จางเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ 3,056,800บาท (สามลานหาหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามรายจายดวย)

ปงบประมาณ
2559
2560
2561

เงินงบประมาณ
3,056,800

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
3,056,800
หนวย:บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
3,056,800

งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ

-

1,257,800บาท
14,400 บาท
85,000 บาท
1,158,400 บาท

- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ
- คาที่ดินสิ่งและกอสราง
งบรายจายอื่น

-

ไมมี
1,799,000 บาท
89,000 บาท
1,710,000 บาท
ไมมี

(หนา5)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .....................
 ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ
 ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ
๏ เครื่องมือดําเนินการ
 มี พรอมดําเนินการไดทันที
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณสูง
 มีประสบการณปานกลาง
 ไมมีประสบการณ
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไมตองทํารายงานการศึกษา
 ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
* บริหารจัดการหรือดูแล โดย คณะกรรมการบริหารกลุมจัดการดินปุยชุมชนหัวเวียงและคณะ
กรรมการบริหารกลุมจัดการดินปุยชุมชนตําบลมารวิชัย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลหัวเวียง
และองคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย
(๑๐) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด : ไมมี

