(ร่าง) ยุทธศาสตร์เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท อาเภอเขาวง พ.ศ. 2561-2564
****************************

การวางตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
อาเภอเขาวง เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท หมายถึง เมืองที่มีระบบการจัดการทั้งด้านการผลิต การ
บริโภค การค้าสินค้า การบริการเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยที่มีความยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยปรัชญา
แนวคิดศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรมบนฐานวัฒนธรรมผู้ไท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ปรัชญา : พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง สร้างเครือข่ายที่มีพลัง โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ท้องถิ่น
จัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์อาเภอเขาวง “เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท” ภายในปี 2564
เป้าประสงค์การพัฒนาเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท เพื่อ
1. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและ รายได้ เกิดเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย บนฐาน
ชุมชน(3 ภูมิ:ภูมินิเ วศ, ภูมิสังคมวัฒนธรรมผู้ไท , ภูมิพัฒน์ ) ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ สร้างอัตลักษณ์ได้อย่างโดดเด่นแตกต่างและมีคุณค่า
พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์วิถีวัฒนธรรมผู้ไทแบบยั่งยืนสร้างรายได้ที่มั่นคง
2. ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่มีพลัง สามัคคี ไม่
ทอดทิ้งกันบนฐานวัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างสวัสดิการหลักประกันชีวิตที่มั่นคง
3. การรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่และ จานวนเกษตรกร ผลิต สินค้า เกษตรอิน ทรีย์ โดยการ สร้างความ
สมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อคนรุ่นต่อๆไป
4. การยกระดับคุณค่ามนุษย์ พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงมีจิตวิญญาณของการ
เป็นผู้ประกอบการเน้นการบริหารจัดการ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ให้ความสาคัญ
กับความยั่งยืนปลูกฝังปรัชญาแนวคิดศาสตร์พระราชานาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
5. สุขภาวะสุขภาพที่ดี สร้างกระแส เกิดความรู้จนเกิดเป็น วัฒนธรรมการผลิตและบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อาหาร เกิดสุขภาวะที่ สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญาเชื่อมโยงกัน เป็นองค์
รวมอย่างสมดุล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (5 เป้าประสงค์ : 15 ตัวชี้วัด : 7 ยุทธศาสตร์)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ระยะที่ 1 (ปรับปรุงทบทวนปีละ 1 ครั้ง)
1. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
1.1 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาท
และรายได้ (5 ตัวชี้วัด)
ต่อครัวเรือนต่อปี
1.2 เกษตรกรมีรายได้จากการให้บริการอบรมและท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย์วิถีวัฒนธรรมผู้ไท มูลค่ารวม 500,000 บาทต่อปี
1.3 จานวนสินค้านวัตกรรมโดดเด่นแตกต่างมีคุณค่า สร้างรายได้อย่าง
มั่นคง จานวน 9 สินค้านวัตกรรมอาเภอเขาวง
1.4 จานวนตลาดแหล่งจาหน่ายสินค้าสร้างรายได้อย่างมั่นคง จานวน 5
แห่ง
1.5 จานวนแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพเชิงท่องเที่ยว 6 แห่ง
2. ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม
2.1 ยกระดับวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง (บริหาร
(2 ตัวชี้วัด)
จัดการ, สวัสดิการ,สามัคคีไม่ทอดทิ้งกัน) จานวน 6 วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์
2.2 จานวนกิจกรรมระดับอาเภอที่เครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเกษตร
อินทรีย์วิถีผู้ไท 3 กิจกรรมต่อปี
3. การรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.1 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ............
(2 ตัวชี้วัด)
ไร่ (ร้อยละ 25 ของพื้นที่การเกษตรอาเภอเขาวง)
3.2 เพิ่มจานวนเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 500 ราย
4. การยกระดับคุณค่ามนุษย์
(3 ตัวชี้วัด)

5. สุขภาวะ สุขภาพที่ดี
(3 ตัวชี้วัด)

4.1 เพิ่มจานวนเกษตรกรให้เป็นเกษตรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง(Smart
Farmers) มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเน้น การบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีให้ความสาคัญกับความยั่งยืน และศาสตร์
พระราชา จานวน 500 ครัวเรือน
4.2 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จาเป็นแบบ
ออนไลน์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ บริหารเครือข่าย และการตลาด 1
ฐาน/ระบบ
4.3 ผลงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ที่เผยแพร่นาไปสู่การใช้ประโยชน์
จานวน 1 เรื่องต่อปี
5.1 ต้นน้า / เกษตรกรปลอดภัย :
- ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร ระดับปกติและ
ปลอดภัย ร้อยละ 100
5.2 กลางน้า /สถานที่ผลิตและจาหน่ายได้มาตรฐานปลอดภัย :
- สถานทีผ่ ลิตเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐาน(โรคคัดบรรจุ,โรงสี,โรงงาน)
3 แห่ง
- หน่วยงานภาครัฐประกาศนโยบายอาหารปลอดภัย(สธ.,รพ.,รพ.สต/
สถานศึกษา/ศูนย์เด็กฯ)ทุกแห่ง ร้อยละ 100
- ตลาดเกษตรอินทรีย์(ประชารัฐ, รพ.,เทศบาล) ต้นแบบ 3 แห่ง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ระยะที่ 1 (ปรับปรุงทบทวนปีละ 1 ครั้ง)
- ร้านอาหารเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 3 แห่ง
- ผลการตรวจเฝ้าระวังสารเคมียาฆ่าแมลงในพืชผักแปลงเกษตร
อินทรีย์ปลอดภัย ร้อยละ 100
5.3 ปลายน้า /ผู้บริโภคปลอดภัย :
- อัตราการบริโภคผักผลไม้เพียงพอ ร้อยละ 50
(อายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผักผลไม้เพียงพอวันละ 400 กรัม หรือ 5 ทัพพี)

แผนผัง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท พ.ศ.2561-2564
อาเภอเขาวง “เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท” ภายในปี 2564

วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและรายได้

ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม

การรักษ์สิ่งแวดล้อม

การยกระดับคุณค่ามนุษย์

สุขภาวะสุขภาพที่ดี

รายได้เพิ่มขึ้น 60,000บาท/ครัวเรือน/
ปี
รายได้บริการ 500,000 บาท/ปี
สินค้านวัตกรรม 9 สินค้า
ตลาด 5 แห่ง, แหล่งเรียนรู้ 6 แห่ง

เครือข่ายเข้มแข็ง 6
ตาบล
กิจกรรมเครือข่ายระดับ
อาเภอเมืองเกษตร
อินทรีย์วิถีผู้ไท 3 ครั้ง

เพิ่มพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ 25%
เพิ่ม จน.เกษตรกร
เป็น 500 ราย

Smart Farmers 500
ครัวเรือน
ระบบสารสนเทศเชื่อมโยง
ข้อมูล 1 ฐาน
งานวิจัยเกษตรอินทรีย์
1 เรื่อง/ปี

สารเคมีในเลือดปลอดภัย
สถานที่ผลิตจาหน่ายได้มาตรฐาน
ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัย
พืชผักปลอดภัย 100%
อัตราการบริโภคผักผลไม้เพียงพอ
ร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์วิถี
ผู้ไทสู่ตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกรสู่การ
จัดการแบบสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์อย่างมือ
อาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถี
ผู้ไทเพิ่มศักยภาพการผลิตและการ
บริการท่องเที่ยว

ภายใต้
ปรัชญา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาเมืองเกษตรอินทรีย์
วิถีผู้ไท

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การจัดการความรู้และ
สร้างระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศ
(Data Center)เกษตร
อินทรีย์วิถีผู้ไท

ยุทธศาสตร์ที่ 7
สร้างสุขภาวะด้วยระบบ
เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และ
สร้าง Smart Farmer 4.0

พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง สร้างเครือข่ายที่มีพลัง โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรดแมป (Road Map) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท พ.ศ.2561-2564
ก่อรูปวิสัยทัศน์ร่วม
เวทีเหลียวหน้าแลหลัง
การพัฒนาอาเภอเขาวง
เริ่ม 7 ต.ค.59 – และ ปี 60
จากงานวิจยั สังเคราะห์องค์ความรู ้
และกระบวนการพัฒนาชาติพนั ธุ ์
ผูไ้ ทในมิติใหม่
(วิจัยเพือ่ ท้ องถิ่น:สกว.)

ประชุมยกร่างยุทธศาสตร์
30 มี.ค.61

ประชาวิจารณ์สร้างการมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์
4 เม.ย.61

สื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์
พ.ค.61

พัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการ ปี 62
พ.ค.-ก.ค. 61
เสนอโครงการของบประมาณ
3 ปี ส.ค.-ก.ย 61

นายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ดาเนินโครงการ
ต.ค.62.-ก.ย 63

พัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการ ปี 63
และเสนอขออนุมัติ ส.ค.-ก.ย 62

ติดตามประเมินผล
และปรับยุทธศาสตร์
เม.ย.,ส.ค 62

นายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ดาเนินโครงการ
ต.ค.61.-ก.ย 62

ติดตามประเมินผล
และปรับยุทธศาสตร์
เม.ย., ส.ค 63

พัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการ ปี 64
และเสนอขออนุมัติ ส.ค.-ก.ย 63

นายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ดาเนินโครงการ
ต.ค.63.-ก.ย 64

ติดตามประเมินผล
และปรับยุทธศาสตร์
เม.ย. ส.ค 64
สรุปผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ส.ค.-ก.ย 64

2561
1) วางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
- ยกร่ างยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่ วม
- สร้างทีม / เครื อข่าย / ผูร้ ับผิดชอบหลัก
- แหล่งงบประมาณสนับสนุน
- การบริ หารจัดการยุทธศาสตร์นาไปสู่การ
ปฏิบตั ิและติดตามเรี ยนรู ้
2) ใช้แผนงานประจา/โครงการที่มีแต่ละ
หน่วยงานขับเคลื่อน / เก็บข้อมูลบริ บท
พื้นฐานเพื่อการพัฒนา
3) สื่ อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์

2562
1) นายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบตั ิเป็ น
รู ปธรรม
2) ติดตามประเมินผล
และเรี ยนรู ้ปรับแผน
3) ผลลัพธ์ ปี ที่ 1
………………
………………
……………….

2563
1) นายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบตั ิเป็ นรู ปธรรม
2) ติดตามประเมินผลและ
เรี ยนรู ้ปรับแผน
3) ผลลัพธ์ ปี ที่ 2
………………
………………
……………….

2564
1) นายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบตั ิเป็ นรู ปธรรม
2) ติดตามประเมินผลและ
เรี ยนรู ้ปรับแผน
3) ผลลัพธ์ ปี ที่ 3
4) วางยุทธศาสตร์ ระยะที่
2 (2565-2569)

เมืองเกษตรอินทรีย์วถิ ีผ้ ไู ท
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและ
รายได้
- ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม
- การรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การยกระดับคุณค่ามนุษย์
- สุขภาวะสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไทสู่ตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อ บรรลุเป้าประสงค์ด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและรายได้ โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมั่นค ง
จากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ สร้างอัตลัก ษณ์ให้โดดเด่นแตกต่าง มีคุณค่า สู่การสร้างช่องทาง
การตลาดการจาหน่ายที่หลากหลาย และผู้บริโภคสะดวก พร้อมทั้งสร้างแบรนด์ ความเป็นเขาวง“เมืองเกษตร
อินทรีย์วิถีผู้ไท”
กลยุทธ์ /แนวทาง/ โครงการ/ กิจกรรม
1. วิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท แบรนด์เขาวง“เมือง
เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท”โดยนักวิจัยไทบ้าน ดังนี้
1.1 ข้าว พันธ์ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว (ข้าวเหนียวเขาวง/ข้าวกล้อง/
และข้าวอื่นๆที่ตลาดต้องการ)
1.2 ผักอินทรีย์ (สหกรณ์ผักอินทรีย์เขาวง จากัด )
1.3 อาหารขนมผู้ไทผลิตจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ข้าวแดะงา, ข้าวโล้ง
มะอูบ, ข้าวหวาน, ข้าวหัวหงอก, สาลีห่อกาบ, ซั่วไก่, แกงใส่ข้าวเบือ
(ข้าวสารแช่), แจ๋วหัวโล้น เป็นต้น)
1.4 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกษตรอินทรีย์
1.5 ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตร (ผ้าฝ้าย, ดอกไม้ผ้า,
เครื่องจักรสาน, เครื่องปั่นดินเผา, เครื่องดนตรีผู้ไท เป็นต้น)
2. สร้างตลาดอัตลักษณ์เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท ดังนี้
2.1 พัฒนาตลาดประชารัฐ เป็นตลาดอัตลักษณ์เขาวง
2.2 ตลาดสีเขียว รพ.เขาวง(ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง)
2.3 ตลาดสีเขียว ตลาดสดเทศบาลตาบลกุดสิม/ตลาดเอกชน
2.4 ตลาดเฉพาะ/ตลาดสมาชิก หน่วยงานราชการ, ร้านอาหารแผงลอย
2.5 ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ e-commerce
2.6 ร้านจาหน่ายและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์(Farm Outlet)
2.7 ตลาดอื่นๆ เช่น โมเดลเกษตรอินทรีย์ดิลิฟเวอร์ลี่ ส่งขายผักสินค้า
อินทรย์ในพื้นที่ โดยรถมอเตอร์ไซค์ซาเล้ง เกษตรอินทรีย์
3. มีสร้างอัตลักษณ์ แบรนด์เขาวง“เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท”สร้าง
ประสบการณ์ (brand experience) ที่เที่ยงตรงเป้าหมายและตลาด
แตกต่าง มีเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์ และยั่งยืน
- โลโก้, คาขวัญ, Mascot, การสื่อสารๆ, งานมหกรรม/กิจกรรม ฯลฯ
4. ปัจจัยสนับสนุนเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
4.1 สถานที่คัดแยกผักเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน
4.2 โรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GMP
4.3 สถานที่ผลิต หรือห้องบรรจุภัณฑ์(ข้าว) ที่ได้มาตรฐาน อย.
4.4 ร้านอาหารเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ อาหารClean

หน่วยงานขับเคลื่อน
ผู้รับผิดชอบหลัก
……………………….
ผู้รับผิดชอบร่วม
- พัฒนาการอาเภอ
- กศน.
- เกษตรอาเภอ
- อปท.
- ท้องถิ่นอาเภอ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับผิดชอบหลัก
………………………
ผู้รับผิดชอบร่วม
- พัฒนาการอาเภอ
- กศน.
- เกษตรอาเภอ
- อปท.
- ท้องถิ่นอาเภอ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับผิดชอบหลัก
………………………
ผู้รับผิดชอบร่วม
- พาณิชย์- มหาวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบหลัก
- อาเภอเขาวง, เกษตร
อาเภอ
ผู้รับผิดชอบร่วม
- สาธารณสุข, โรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไทเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและรายได้ โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมั่นคง
จากการให้บริการอบรมเป็นแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์วิถีวัฒนธรรมผู้ไท
กลยุทธ์ /แนวทาง/ โครงการ/ กิจกรรม
1. พัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท ดังนี้
1.1 โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านแดนสามัคคี
ต.คุ้มเก่า
1.2 อุโมงค์ผันน้าลาพะยังภูมิพัฒน์
1.3 โครงการพัฒนาลุ่มน้าลาพะยังตอนบน(อ่างวังคา)
1.3 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า
1.4 วังขี้ช้าง (รั่วลวดหนาม) ถนนดิสโก้
- เส้นทางประวัติศาสตร์เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
- UNSEEN เขาวง (ปรับปรุงสถานที่ให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว)
- แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการเกษตรอินทรีย์การจัดการน้าจากอุโมงค์ผันน้าลา
พะยังภูมิพัฒน์
2. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศเกษตรอินทรีย์
2.1 ข้าวอินทรีย์ GI (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน
อาเภอเขาวง/ สหกรณ์ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์)
2.2 ผักอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ อ.เขาวง
2.3 ฟาร์ม/โฮมสเตย์เกษตรอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีคนรุ่น
ใหม่ตามรอยพ่อวิถีภูไทเขาวง)

หน่วยงานขับเคลื่อน
ผู้รับผิดชอบหลัก
………………………..
ผู้รับผิดชอบร่วม
- อาเภอ
- ชลประทาน
- เกษตรอาเภอ
- ททท.อาเภอ
- อปท.
- ท้องถิ่นอาเภอ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับผิดชอบหลัก
………………………….
ผู้รับผิดชอบร่วม
- เกษตรอาเภอ
- ททท.อาเภอ
- กลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรสู่การจัดการแบบสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
วิถีผู้ไทอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดา้ นความอยู่ดีมีสุขทางสังคม ยกระดับความร่วมมือ กลุ่มเครือข่ายเกษตร อินทรีย์
สร้างพลัง สร้างความ สามัคคีไม่ทอดทิ้งกันบนฐานวัฒนธรรม พร้อมทั้ง สร้างสวัสดิการหลักประกันชีวิตที่มั่นคง
ให้กับสมาชิกกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
กลยุทธ์ /แนวทาง/ โครงการ/ กิจกรรม
1. สร้างอุดมการณ์ร่วม กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมยามถามข่าว
1.2 กิจกรรมเรียนรู้ตนเองและสร้างอุดมการณ์เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรสู่การจัดการแบบสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์วิถีผู้ไทแบบมืออาชีพ
2.1 กลุ่มเกษตรกรมีการจัดการในเรื่อง โครงสร้างบทบาทหน้าที่, ระเบียบ
ข้อปฏิบัติ, ฐานข้อมูลที่จาเป็น, การจัดสวัสดิการ, การบริหาร ฯลฯ
2.2 จัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท เพื่อจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์
อาเภอเขาวง
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
3.1 ศึกษาดูงาน/อบรม/ ประชุมสรุปบทเรียน
3.2 พัฒนาระบบการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล

หน่วยงานขับเคลื่อน
ผู้รับผิดชอบหลัก
- เกษตรอาเภอ
ผู้รับผิดชอบร่วม
- กลุ่มเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบหลัก
- เกษตรและสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบร่วม
- กลุ่มเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบหลัก
- อาเภอ – เกษตรอาเภอ
ผู้รับผิดชอบร่วม
- คณะทางาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดา้ นความอยู่ดีมีสุขทางสังคม ยกระดับความร่วมมือ กลุ่มเครือข่ายเกษตร อินทรีย์
สร้างพลัง สร้างความสามัคคี ปลูกฝังปรัชญาแนวคิดศาสตร์พระราชานาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เชื่องโยง
บูรณาการกับการตลาดสร้างแบรนด์เขาวง“เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท”
กลยุทธ์ /แนวทาง/ โครงการ/ กิจกรรม
หน่วยงานขับเคลื่อน
1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
ผู้รับผิดชอบหลัก
1.1 สร้างกระบวนการนาแนวคิดศาสตร์พระราชานาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น - อาเภอเขาวง
รูปธรรมเชื่องโยงบูรณาการกับการตลาด เป็นงานประจาอาเภอ
(1) งานนวัตกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท : รวมพลคนพอเพียงที่ ผู้รับผิดชอบร่วม
นาศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (25 พ.ย.ของทุก - กลุ่มเกษตรกร
ปี 3 วัน 2 คืน)
- อปท.
(2) งานผู้ไทนานาชาติ (โซนเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท)
(3) งานแห่เทียนเข้าพรรษาอาเภอเขาวง (ขบวนแห่และจาหน่ายสินค้า
สร้างแบรนด์เขาวง“เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท”)
1.2 สรุปบทเรียนการนาศาสตร์พระราชานาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และสร้าง Smart Farmer 4.0
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อ บรรลุ เป้าประสง ค์ ดา้ นการรักษ์สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณค่ามนุษย์ เพิ่มพื้นที่และ จานวน
เกษตรกรผลิต สินค้า เกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้ง พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงมีจิ ตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการเน้นการบริหารจัดการ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ให้
ความสาคัญกับความยั่งยืนปลูกฝังปรัชญาแนวคิดศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ /แนวทาง/ โครงการ/ กิจกรรม
1. สร้างปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
1.1 แหล่งเงินทุน
1.2 ปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์
1.3 องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
1.4 แหล่งจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
1.5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (กระบวนการรับรองมาตรฐาน)
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สร้าง Smart Farmer 4.0 ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3. สร้างยุวเกษตรกร (Young Smart Famer) สถานศึกษาอบรมพัฒนา
หลักสูตรเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท

หน่วยงานขับเคลื่อน
ผู้รับผิดชอบหลัก
- เกษตรอาเภอ
ผู้รับผิดชอบร่วม
- กลุ่มเกษตรกร
- อปท.
ผู้รับผิดชอบหลัก
- เกษตรอาเภอ/กศน.
ผู้รับผิดชอบร่วม
- กลุ่มเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบหลัก
- เกษตรอาเภอ
ผู้รับผิดชอบร่วม
- สถานศึกษา/โรงเรียน
- กลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการความรู้(KM) และสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ(Data Center)
เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อ บรรลุ เป้าประสง ค์ดา้ นการยกระดับคุณค่ามนุษย์ เกษตรกรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน
การบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ การเรียนรู้ และการตลาด
กลยุทธ์ /แนวทาง/ โครงการ/ กิจกรรม
1. ศูนย์ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ อาเภอเขาวง
1.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ และแบบออฟไลน์ เกิดคลังความรู้ที่เชื่อมโยงทั้ง
อาเภอ
1.2 การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย
ครอบคลุมตรงตามเป้าหมายในการใช้งาน มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยและระบบสารอง
1.3 ระบบบริหารจัดการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2. การจัดการความรู้(Knowledge management :KM) เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
2.1 สร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์, ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมผู้ไทสู่การ
จัดการอย่างเป็นระบบ
2.2 ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นผู้ไทยกระดับคุณภาพชีวิตคนเขาวง
- สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น โดย
โจทย์วิจัยต้องมาจากชุมชน, คนในชุมชนเป็นคนทาวิจัยเอง, เน้นการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน, คิดกิจกรรมบนฐานข้อมูล, สร้างการพัฒนา
ยกระดับการใช้ความรู้ท้องถิ่น , เน้นสร้างคนมากกว่าเอกสารวิชาการ
เสริมพลังอานาจของชุมชน

หน่วยงานขับเคลื่อน
ผู้รับผิดชอบหลัก
- เกษตรอาเภอ
- สาธารณสุข
- โรงพยาบาลเขาวง
ผู้รับผิดชอบร่วม
- กลุ่มเกษตรกร
- อปท.
ผู้รับผิดชอบหลัก
- ทีมพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นผู้ไท
ผู้รับผิดชอบร่วม
- นักวิจัยไทบ้าน
- เกษตรกร
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โจทย์วิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสุขภาวะด้วยระบบเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไท
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดา้ นสุขภาวะสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย ตลอดห่วง
โซ่อาหาร เกษตรกรปลอดภัย จากสารเคมียาฆ่าแมลง , สถานที่ผลิตและจาหน่าย อาหารได้มาตรฐานปลอดภัย ,
ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพมาตรฐานผู้บริโภคปลอดภัย
กลยุทธ์ /แนวทาง/ โครงการ/ กิจกรรม
1. สร้างสุขภาวะสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้นนา กลางน้า ปลายน้า ด้วยระบบเกษตร
อินทรีย์อาหารปลอดภัย
1.1 ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร สู่การสร้างกระแสรักษ์สุขภาพ
พัฒนาการผลิตอาหารแบบเกษตรอินทรีย์
1.2 ตรวจเฝ้าระวังสารเคมียาฆ่าแมลงในพืชผักแปลงเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
สร้างการรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับในกระบวนแบบอินทรี ย์
1.3 หน่วยงานภาครัฐประกาศนโยบายอาหารปลอดภัยทุกแห่ง (สธ.,รพ.,
รพ.สต/สถานศึกษา/ศูนย์เด็กฯ)
1.4 กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เพียงพอ สร้างกระแสบริโภคผัก
อินทรีย์ในพื้นที่
1.5 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือน และสถานที่ทางานเพื่อการพึง
ตนเอง

หน่วยงานขับเคลื่อน
ผู้รับผิดชอบหลัก
- สาธารณสุข
- โรงพยาบาลเขาวง
ผู้รับผิดชอบร่วม
- กลุ่มเกษตรกร
- อปท.

