โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
โดยใช้รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ในเขตปฏิรูปที่ดิน
1. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่ว มกับมูล นิธิกสิ กรรมธรรมชาติและ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมกันกาหนด
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล มาเป็นกลไกลสาคัญใน
การขับเคลื่อนการทาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งเน้นการออกแบบผังแปลงตามหลักวิชาการและการ
จัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสาคัญในการดาเนินการดังกล่าว จึงจัดโครงการ
ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก ารหลั กสู ต รผู้ น าการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งให้ กั บ ข้ าราชการสั ง กั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชน
ต้นน้าน่าน ตาบลศรีภูมิ อาเภอท่าวังผ่า จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการให้เห็นผล
และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถนาไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ได้
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาภัยแล้ง
ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในวงกว้างมาโดยตลอด และแม้ว่า ส.ป.ก. จะ
พยายามดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมด
สิ้นไปได้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ซึ่งไม่อาจควบคุมได้ ดังนั้นการให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการน้าในแปลงอย่างเป็นระบบ ควบคู่การทา
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยเน้นการสร้างแหล่งน้าสาหรับเก็บกักน้าฝนที่ตกในพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ส.ป.ก. จึ งได้ร่วมบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
จัดทา “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้รูปแบบโคก
หนอง นา โมเดล ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มี
การใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรในระดับพื้นที่
3) เพือ่ สร้างแปลงต้นแบบความสาเร็จในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
3) เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
ปฏิรูปที่ดินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จานวน 18 จังหวัด รวม 20 แปลง
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ในปี 2559 ดาเนินการในพื้นที่นาร่อง อาเภอเชียงกลาง และอาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จานวน 3 แปลง
ในปี 2560 ดาเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัดๆ ละ 1 แปลง รวม 17 แปลง โดยแยกเป็น
ภาคเหนือ
จานวน 5 แปลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 5 แปลง
ภาคกลาง
จานวน 5 แปลง
ภาคใต้
จานวน 2 แปลง
4. เป้าหมาย
เพื่อสร้างแปลงต้นแบบการทาเกษตรตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล จานวน 20 แปลง ใน
พื้นที่ 17 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาพของประเทศ
5. วิธีการและการดาเนินงาน
1) อบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อปรับทัศนคติ จานวน 72 จังหวัดๆ ละ 1 ราย
รวม 72 ราย
2) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดผู้ผ่านการอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมคัดเลือกเกษตรกร
จังหวัดละ 1 ราย รวม 72 ราย เพื่อรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3) อบรมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือกเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมและสนใจทาการเกษตรตามแนวทาง
โคก หนอง นา โมเดล จานวน 20 ราย (ปี 2559 จานวน 3 ราย และปี 2560 จานวน 17 ราย)
4) สนับสนุนการเป็นเครือข่าย/ภาคีกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
5) สารวจพื้นที่ ออกแบบผังแปลง และประเมินราคาการก่อสร้าง
6) ปรับพื้นที่และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
7) ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส
6. แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม

ปี 2559
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ปี 2560
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1) อบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อ
ปรับทัศนคติ จานวน 72 จังหวัดๆ ละ 1 ราย
2) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดผู้ผ่านการอบรม
ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมคัดเลือกเกษตรกร
จังหวัดละ 1 ราย เพื่อรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3) อบรมเชิงปฏิบตั ิการและคัดเลือกเกษตรกรผู้ผ่านการ
อบรมและสนใจทาการเกษตรตามแนวทางโคก หนอง
นา โมเดล จานวน 20 ราย
4) สนับสนุนการเป็นเครือข่าย/ภาคีกับมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ
5) สารวจพื้นที่ ออกแบบผังแปลง และประเมินราคา
การก่อสร้าง
6) ปรับพื้นที่และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
7) ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
7.1 ระยะเวลาเริ่มต้น 1 มิถุนายน 2559
7.2 ระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2560
รวมระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน
8. งบประมาณ
งบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินงาน รวมทั้งสิ้น 3,732,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่น
สองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามตาราง
กิจกรรม
1. อบรมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์+คัดเลือกเกษตรกร
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร+คัดเลือกเกษตรกร
4. สนับสนุนการเป็นเครือข่าย/ภาคีมูลนิธิกสิกรรมฯ
5. สารวจ + ออกแบบ + ประเมินราคา
6. ปรับพื้นที่ + สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7. ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
รวม

ปี 2559

ปี 2560

640,000
216,000
30,000
886,000

576,000
170,000
2,000,000
100,000
2,846,000

หมายเหตุ
80 ราย x 8,000.72 จังหวัด X 3,000.72 ราย x 8,000.20 ราย x 10,000.20 ราย x 100,000.20 ราย x 5,000
3,732,000

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9.1 สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1) กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ (กปร.)
2) สานักพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (สพป.)
3) สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)
4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
5) ส.ป.ก.จังหวัด
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 การติดตามโครงการ: ติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส โดย
ประสานกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดและติดตามผลในพื้นที่
10.2 การประเมินผลโครงการ:
1) เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนา
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนได้อย่างเหมาะสม และร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นแปลงต้นตัวอย่าง ทาการเกษตรในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล จนเสร็จสิ้นโครงการ
2) เชิงคุณภาพ: เกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงต้นตัวอย่างสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนได้ และเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมขยายผลสามารถนาความรู้ไปปรับใช้
จนเกิดประโยชน์กันตนเองและครอบครัว
/11. ผลที่คาด…
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต:
1) มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
2) มีแปลงตัวอย่างการทาเกษตรตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล จานวน 20 แปลง
ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
3) เกษตรกรแปลงตัวอย่างได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนได้
11.2 ผลลัพธ์:
1) มีการใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและเครือข่าย
3) เกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
12. Road Map

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติและ
สจล. ร่วมกันกาหนด
แนวทางขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง

“โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง โดยใช้รูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล”

วัตถุประสงค์:
O เพื่อส่งเสริมการใช้
พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
O เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งระดับพื้นที่
O เพื่อสร้างแปลงต้นแบบ
โคก หนอง นา โมเดล
เป้าหมาย:
O สร้างแปลงต้นแบบ
จานวน 20 แปลง
(ปี 59 จานวน 3 แปลง
และปี 60 จานวน 17
แปลง)

อบเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
จังหวัด
อบรม+คัดเลือกเกษตรกร

ผลผลิต:
O มีแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
O มีแปลงตัวอย่างโคก
หนอง นา โมเดล

ส่งเสริมการเป็นเครือข่าย
สารวจ + ออกแบบ +
ประเมินราคา
ปรับพื้นที่ + สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต+ติดตาม

ผลลัพธ์:
O มีการใช้พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
O เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

*********************************
กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ (กปร.)
13 มิถุนายน 2559

