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	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 ได้จัดท�ำรำยงำน

ประจ�ำปี	 2564	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกำรด�ำเนินงำน 

ตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่องสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิในรอบปีงบประมำณ	 

พ.ศ.	 2564	 ซึ่งเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย	 เพื่อสนับสนุนสิทธิและกำรมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร	 และองค์กรเกษตรกรในกำรก�ำหนดนโยบำยและ

วำงแผนกำรพัฒนำภำคเกษตรกรรมอย่ำงเป็นระบบ	 เพื่อให้รัฐ

รักษำเสถียรภำพด้ำนรำคำและควำมม่ันคงในอำชีพเกษตรกร	

เพิ่มศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น	

ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 กำรเมือง	 อย่ำงต่อเน่ือง	 ให้เป็นไป

เพื่อเกษตรกรอย่ำงแท้จริง	 และมีกระบวนกำรตรวจสอบกำรใช้

อ�ำนำจรัฐด้ำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเกษตรกรรม	 อันจะน�ำไป

สู่กำรพัฒนำภำคเกษตรกรรม	 และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศอย่ำงยั่งยืนในอนำคต

	 รำยงำนประจ�ำปี	 2564	 นับเป็นรำยงำนฉบับที่	 9	

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติได้รวบรวมผลกำรด�ำเนินงำน

เชงิประจกัษ์	เกดิผลประโยชน์ต่อเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ของสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 และแสดงฐำนะกำรเงินในรอบ

ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ต่อไป

	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

	 กันยำยน	2565

P R E F A C E
ค� ำน� ำ
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C O N T E N T S
สำรบัญ

	 	 	 หน้ำ

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมขององค์กร 

	 	 สภำเกษตรกรแห่งชำติ	 ๒

	 	 สภำเกษตรกรจังหวัด	 ๗

	 	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	/	ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	 ๘

	 	 คณะกรรมกำรประจ�ำสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 ๑๓

	 	 ยุทธศำสตร์	 ๑๓

ส่วนที่ ๒ ผลการด�าเนินงาน 

	 ๑)	 ข้อเสนอ/กำรประสำนงำน	 ๑๖

	 ๒)	 งำนตำมนโยบำย	/	ยุทธศำสตร์สภำเกษตรกรแห่งชำติ	ปี	๒๕๖๔	จ�ำนวน	๔	งำน	 ๓๑

	 ๓)		งำนที่สภำเกษตรกรจังหวัดสร้ำงประโยชน์ให้เกิดกับเกษตรกร	 ๔๓

	 ๔)	 โครงกำร/กิจกรรม	 ๕๖

ส่วนที่ ๓ รายงานการเงิน 

	 	 กำรบริหำรงบประมำณปี	๒๕๖๔	 ๖๖

	 	 รำยงำนผู้สอบบัญชี	 ๗๑

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

	 	 กำรประชุมสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 ๙๘

	 	 กำรส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร	 ๑๐๐

	 	 กำรบูรณำกำรร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น	 ๑๐๑

	 	 กำรพัฒนำบุคลำกร	 ๑๐๔
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นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

คนที ่๑

นายสิทธิพร จริยพงษ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

คนที ่๒

สภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ภาคเหนือ

ล�ำดับ จังหวัด ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑ ก�ำแพงเพชร นำยพรชัย	พัฒนศักดิ์ภิญโญ

๒ เชียงรำย นำยธีธวัช	ค�ำเงิน

๓ เชียงใหม่ นำยสมหมำย	ค�ำมำสำร

๔ ตำก นำงสำวโสภำพรรณ	กำสมสัน

๕ นครสวรรค์ นำยณัฐชัย	พวงสมบัติ

๖ น่ำน นำยพงศกร	พุฒตรง

๗ พะเยำ นำยอติวรรธน์	หอมนำน

๘ พิจิตร นำยแสณ	เกิดฤทธิ์

๙ พิษณุโลก ร้อยเอกอุบล	พุทธรักษ์

๑๐ เพชรบูรณ์ นำยวินชัย	เสมำทอง

๑๑ แพร่ นำยสมบูรณ์	ใจเศษ

๑๒ แม่ฮ่องสอน นำยสถำพร	ศรีวันชื่น

๑๓ ล�ำปำง นำยประพัฒน์	ปัญญำชำติรักษ์

๑๔ ล�ำพูน นำยสุพจน์	ป้อมชัย

๑๕ สุโขทัย นำยเรืองเดช	สุขสมบูรณ์

๑๖ อุตรดิตถ์ นำยบัญชำ	อรุณเขต

๑๗ อุทัยธำนี นำยประมลพันธ์	เจ้ำเจ็ด

ภาคกลาง

ล�ำดับ จังหวัด ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑ กรุงเทพมหำนคร นำยจรัญ	ปำนอู

๒ กำญจนบุรี นำยเสถียร	มำเจริญรุ่งเรือง

๓ จันทบุรี นำยธีระ	วงษ์เจริญ

๔ ฉะเชิงเทรำ นำยพงษ์เทพ	รัตนำ

๕ ชลบุรี นำยไพชยนต์	กังวลกิจ

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ล�ำดับ จังหวัด ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๖ ชัยนำท พ.จ.อ.เทียนชัย	หัตถินำท

๗ ตรำด นำยสว่ำง	ชื่นอำรมย์

๘ นครนำยก นำยชลิต	ทองมณี

๙ นครปฐม นำยวรินทร์พงศ์	ศรีสันต์

๑๐ นนทบุรี นำยธำดำ	เอี่ยมอ�่ำ

๑๑ ปทุมธำนี นำยเกษม	ชมบุญ

๑๒ ประจวบคีรีขันธ์ นำยวิสูตร	วิทยำนันท์

๑๓ ปรำจีนบุรี นำยโอภำส	ชำญยงค์

๑๔ พระนครศรีอยุธยำ นำยสมศักดิ์	ฤกษ์อนันต์

๑๕ เพชรบุรี นำยสุพล	หมอนทอง

๑๖ ระยอง นำยนิวัฒน์	พ้นชั่ว

๑๗ รำชบุรี นำยสุทิน	ชฎำด�ำ

๑๘ ลพบุรี นำยไพล๊อด	ศรสวรรค์

๑๙ สมุทรปรำกำร นำยประเทือง	ศรีใจ

๒๐ สมุทรสงครำม นำยชัยยันต์	อยู่ศิริ

๒๑ สมุทรสำคร นำยศักดำ	เนติพัฒน์

๒๒ สระแก้ว นำยวัชระ	จ�ำปำเทศ

๒๓ สระบุรี นำยปิยะ	มีสวัสดิ์

๒๔ สิงห์บุรี นำยชำรินทร์	สิงห์ดี

๒๕ สุพรรณบุรี นำยพรม	บุญมำช่วย

๒๖ อ่ำงทอง นำยทรงพล	พูลสวัสดิ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ล�ำดับ จังหวัด ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑ กำฬสินธุ์ นำยวิเศษ	ค�ำไชโย

๒ ขอนแก่น นำยสุรพงษ์	พินิจมนตรี

๓ ชัยภูมิ นำยนิพนธ์	ดิษฐจร

๔ นครพนม นำยประยงค์	เฟื้อยใต้

๕ นครรำชสีมำ นำยเติมศักดิ์	บุญชื่น

๖ บึงกำฬ นำยตันติพงศ์	นิกรเทศ

๗ บุรีรัมย์ นำยอภิศักดิ์	อังคสิทธิ์
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ล�ำดับ จังหวัด ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๘ มหำสำรคำม นำยคงฤทธิ์	บัวบุญ

๙ มุกดำหำร นำงธงชัย	โสดำ

๑๐ ยโสธร นำยชำญณรงค์	อรศรี

๑๑ ร้อยเอ็ด นำยประจักร์	บุญกำพิมพ์

๑๒ เลย นำยวิชำญ	โคตรจันทร์อุด

๑๓ ศรีสะเกษ นำยหมุน	แซ่จึง

๑๔ สกลนคร สิบเอกชัยวัน	รำชชมภู

๑๕ สุรินทร์ นำยกอบสิน	พ่อค้ำ

๑๖ หนองคำย นำยวิชัย	จันทร์หอม

๑๗ หนองบัวล�ำภู นำยสุเทพ	วุฒิธำ

๑๘ อ�ำนำจเจริญ นำยกิตติศักดิ์	ค�ำมำ

๑๙ อุดรธำนี นำยบุญศรี	สุขวำปี

๒๐ อุบลรำชธำนี นำยปรีชำ	นุยืนรัมย์

ภาคใต้

ล�ำดับ จังหวัด ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑ กระบี่ นำยพันศักดิ์	จิตรรัตน์

๒ ชุมพร นำยปิยวิทย์	โกฎเพชร

๓ ตรัง นำยสมคิด	สังขมณี

๔ นครศรีธรรมรำช นำยประทีป	กลีบแก้ว

๕ นรำธิวำส นำยประหยัด	ลอแม

๖ ปัตตำนี นำยยูโซ๊ะ	อำเก๊ะ

๗ พังงำ นำยธีรพงศ์	ตันติเพชรำภรณ์

๘ พัทลุง นำยสมคิด	สงเนียม

๙ ภูเก็ต นำยสมชำย	สกุลชิต

๑๐ ยะลำ นำยอับดุลเลำะ	ดอปิ

๑๑ ระนอง นำยชะลิต	ระวังภัย

๑๒ สงขลำ นำยสุทิศ	พงษ์จีน

๑๓ สตูล นำยสุนันท์	พรหมอินทร์

๑๔ สุรำษฎร์ธำนี นำยสิทธิพร	จริยพงศ์
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ผู้แทนองค์กรเกษตรกร

ล�ำดับ จังหวัด ด้ำนพืช

๑ บึงกำฬ นำยบุญน�ำ	นิกรเทศ

๒ เชียงรำย นำยสวัสดิ์	สำยสุขกำจินะกุล

๓ ตำก นำยสมัย	สำยบัว

ล�ำดับ จังหวัด ด้ำนสัตว์

๔ ร้อยเอ็ด นำงมลชญำ	วำรีรัตน์

๕ นครรำชสีมำ นำยณัฐวุฒิ	ประทีปะวณิช

ล�ำดับ จังหวัด ด้ำนประมง

๖ ปัตตำนี นำยเจริญ	จันทอิสสระ

๗ ประจวบคีรีขันธ์ นำยเดชำ	บันลือเดช

๘ นครรำชสีมำ นำยสุรศักดิ์	วำนิชกิจ

๙ มหำสำรคำม นำยอ�ำนวย	ปะติเส

ล�ำดับ จังหวัด ด้ำนเกษตรกรรมอื่นๆ

๑๐ ล�ำปำง นำงรัศภัธ	ยิ่งสุขสันติสุข

๑๑ สุรำษฎร์ธำนี นำงสำวอัญชลี	บำรมีรุ่งเรือง

๑๒ นครรำชสีมำ นำยพิษณุ	หวังมุขกลำง

๑๔ ร้อยเอ็ด นำยวำสนำ	ปัญญำวิภำส

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ล�ำดับ จังหวัด ด้ำนพืช

๑ กระบี่ นำยบุญส่ง	นับทอง

ล�ำดับ จังหวัด ด้ำนสัตว์

๒ มหำสำรคำม นำงเยำวมำลย์	ค้ำเจริญ

๓ สมุทรปรำกำร นำยมงคลัตถ์	พุกะนัดด์

ล�ำดับ จังหวัด ด้ำนประมง

๔ สุพรรณบุรี นำยประสำน	เพชรมอญ

ล�ำดับ จังหวัด ด้ำนเกษตรกรรมอื่นๆ

๕ ประจวบคีรีขันธ์ นำยศิริชัย	ออสุวรรณ	

รายงานประจ�าปี 2564
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นายรัตนะ สวามีชัย
เลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 นายศรีสะเกษ สมาน
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายชยพล ถิลา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายภาสันต์ นุพาสันต์
รองเลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ
ผูช่้วยเลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้บริหารส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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นางนันทวัน ออไอศูรย ์
ผู้อ�านวยการส�านกัยทุธศาสตร์การเกษตร 
วจัิย ประเมนิผล และส่งเสรมิกิจการพเิศษ

นางสาวปรียานุช ยอดระยับ 
ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารกลาง

นางมาลินี หงสะมัต  
ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 

และขบัเคลือ่นแผนพฒันาการเกษตร

พ.ต.ท.ปฐม นาคะเสงี่ยม 
ผูอ้�านวยการส�านกักจิการสภาและวชิาการ

นางสาวหทัยรัตน์ ช่อชัยพฤกษ ์
หวัหน้าตรวจสอบภายใน
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หวัหน้าส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั ๗๗ จงัหวดั
 

ภาคเหนือ

ล�ำดับ จังหวัด หัวหน้ำส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑ ก�ำแพงเพชร นำยปรีชำ	เรืองคุ้ม

๒ เชียงรำย นำยจุมพล	แกล้วกล้ำ

๓ เชียงใหม่ นำยพิชิต	ไชยทำ

๔ ตำก นำงสำวกนกวรรณ	ตันติคะเนดี

๕ นครสวรรค์ นำงพรหมใจ	ประสำทเขตกรณ์

๖ น่ำน พ.จ.อ.สุริยัน	ปันชัย

๗ พะเยำ นำยธีรพล	พันธุ์อุโมงค์

๘ พิจิตร นำยศุภเดช	แสนภูมินิเทศ

๙ พิษณุโลก นำงศรีพันธุ์	พุทธรักษ์

๑๐ เพชรบูรณ์ นำยปณวัฒน์	วงค์สนั่น

๑๑ แพร่ นำยภูผำ	บัวบุญ

๑๒ แม่ฮ่องสอน นำงสำวรดำณัฐ	อุปนิชำกร

๑๓ ล�ำปำง นำงณิชรัศม์	แลวงค์นิล

๑๔ ล�ำพูน นำงกัลญกร	มหำวันน�้ำ

๑๕ สุโขทัย นำยกฤตวิทย์	สวัสดิ์มงคล

๑๖ อุตรดิตถ์ นำยมนตรี	ฉัตรทอง

๑๗ อุทัยธำนี นำยทวีศักดิ์	ทิมคล้ำย

ภาคกลาง

ล�ำดับ จังหวัด หัวหน้ำส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑ กรุงเทพมหำนคร นำยชูศักดิ์	อ้อยเฮิง	

๒ กำญจนบุรี นำงสมพร	โพธิ์ธรรม

๓ จันทบุรี นำยปัญญำ	จรทะผำ

๔ ฉะเชิงเทรำ นำยกิตติทัต	ธรรมโชติ

๕ ชลบุรี นำงสำวปิยำกร	นวลแก้ว

๖ ชัยนำท นำงณัฐิกำ	ใหม่นิถะ

๗ ตรำด นำงสำวภัทศำ	ปิณฑะศิริ
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ล�ำดับ จังหวัด หัวหน้ำส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๘ นครนำยก นำยภักดี	สิงห์ทอง

๙ นครปฐม นำยศรำวุฒิ	วรพัทธ์ทวีโชติ

๑๐ นนทบุรี นำงอุษำ	ภู่กลิ่น

๑๑ ปทุมธำนี นำงเศรษฐมณี	ถิลำ

๑๒ ประจวบคีรีขันธ์ นำยวัชรชัย	องคเรียน

๑๓ ปรำจีนบุรี นำงสำวเพ็ญนภำ	หัสรังค์

๑๔ พระนครศรีอยุธยำ นำงสำวมณัญญำ	เชื้อชำยเลิศ	

๑๕ เพชรบุรี นำงสำวลัดดำวัลย์	วรรณวิไลย

๑๖ ระยอง นำยกนกพันธ์	ยินดีจันทร์

๑๗ รำชบุรี นำยเมธัสสิทธิ์	ลัคนทินวงศ์

๑๘ ลพบุรี นำยส�ำอำง	แก้วประดับ

๑๙ สมุทรปรำกำร นำงเกศสุดำ	ปินตำดง

๒๐ สมุทรสงครำม นำงสำวรำศรี	รุ่งมณี

๒๑ สมุทรสำคร นำงณริภำ	ระย้ำแก้ว

๒๒ สระแก้ว นำยวรเชษฐ์	สุริยะหน่อค�ำชัย

๒๓ สระบุรี นำงสำวอรอนง	ข�ำวงษ์

๒๔ สิงห์บุรี นำยยศพรรดิ์	รัตนอังศิริกุล

๒๕ สุพรรณบุรี นำงสุพรรณณี	คุณพันธ์

๒๖ อ่ำงทอง นำงสำวเนตรโสม	พฤกษำสวย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ล�ำดับ จังหวัด หัวหน้ำส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑ กำฬสินธุ์ นำยนิรุจน์	อุทธำ

๒ ขอนแก่น นำยสุรสิทธิ์	เคนพรม

๓ ชัยภูมิ นำยสุทศ	พรมสุบรรณ์

๔ นครพนม นำยประณต	ธำนี

๕ นครรำชสีมำ นำงนันทะกำญจน์	ยินดีรัมย์

๖ บึงกำฬ นำงสำวนันท์นภัส	ผำจวง

๗ บุรีรัมย์ นำยธนำศักดิ์	หลักเพชร

๘ มหำสำรคำม นำงวนำลัย	ไชยแสง

๙ มุกดำหำร นำยคณพศ	เหล่ำน้อย
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ล�ำดับ จังหวัด หัวหน้ำส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑๐ ยโสธร นำยชวณัฎฐ์	ถวิลกำร

๑๑ ร้อยเอ็ด นำงสำวชมพูนุช	ญำณะนันท์

๑๒ เลย นำยพิรสิษฐ์	สินธิสุทธิ์

๑๓ ศรีสะเกษ นำงสำวพิชำมญชุ์	แซ่จึง

๑๔ สกลนคร นำยสุรศักดิ์	นำอุดม

๑๕ สุรินทร์ นำยธงชัย	พูดเพรำะ

๑๖ หนองคำย นำยบัญญัติ	บูชำกุล

๑๗ หนองบัวล�ำภู นำยสุรศักดิ์	เจริญชัย

๑๘ อ�ำนำจเจริญ นำยวสุ	ไชยโภค

๑๙ อุดรธำนี นำยพุฒิเศรษฐ์	บัวทองสิงห์

๒๐ อุบลรำชธำนี นำยบุญโจม	บุญมำก

ภาคใต้

ล�ำดับ จังหวัด หัวหน้ำส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑ กระบี่ นำยวิรศักดิ์	ติ่วกุล

๒ ชุมพร นำงสำวปณิดำ	โกฎเพชร

๓ ตรัง นำยธวัชชัย	ฤกษ์เกลี้ยง

๔ นครศรีธรรมรำช นำยสุกิต	อินรงค์

๕ นรำธิวำส นำยแวฮำมะ	บำกำ

๖ ปัตตำนี นำงสำวนิชำนันท์	ค�ำฝั้น

๗ พังงำ นำยทวีสิน	แสงเงิน

๘ พัทลุง นำยโสภณ	ศรีอินทร์

๙ ภูเก็ต นำงสำวอังคณำ	เหมือนคิด	

๑๐ ยะลำ นำยมะเสำวดี	ไสสำกำ

๑๑ ระนอง นำงวิลำวรรณ	ศรีสิทธิ์

๑๒ สงขลำ นำยพิริยกรณ์	ช่วยประสม

๑๓ สตูล นำยวิศำล	กิตติประโยค

๑๔ สุรำษฎร์ธำนี นำยจรัญ	รอดศรีนำค
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ
NATIONAL FARMERS COUNCIL

๑.๑ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติิ 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ในรำชกิจจำนุเบกษำ	 เมื่อวันที่	 

๑๙	พฤศจกิำยน	๒๕๕๓	ในช่วง	๒	ปีแรกของกำรด�ำเนนิงำนตำมบทเฉพำะกำล	ซึง่มีีรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นผู้รกัษำกำร	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ท�ำหน้ำที่เ่ลขำธกิำรและหวัหน้ำส�ำนกังำนสภำเกษตรกรกรงุเทพมหำนคร	

เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดท�ำหน้ำที่ห่วัหน้ำส�ำนกังำนสภำเกษตรกรจงัหวดั	ภำรกจิส�ำคญัในช่วงน้ีคอื	กำรจดัให้ได้มำซึง่สมำชกิ

สภำเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ	สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติิ	และกำรเตรีียมควำมพร้อมเบื้องต้นในกำรปฏิบัติงำน	โดยมี

สมำชิกจ�ำนวน	๑๐๐	คน	ประกอบด้วย

	 ๑)	 ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด	รวม	๗๗	คน	

	 ๒)	 ตัวแทนองค์กรด้ำนพืช	ด้ำนสัตว์	ด้ำนประมง	และด้ำนเกษตรกรรมอื่นๆ	รวม	๑๖	คน	คัดเลือกโดยสมำชิก	

สภำเกษตรกรแห่งชำติิ	ตำมข้อ	๑)	

	 ๓)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนพืช	ด้ำนสัตว์	และด้ำนประมง	อย่ำงน้อยด้ำนละ	๑	คน	รวม	๗	คน	คัดเลือกโดยสมำชิก 

สภำเกษตรกรแห่งชำติ	ตำมข้อ	๑)	และข้อ	๒)
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โครงสร้างสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

โครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรจังหวัด ส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั

ตัวแทนเกษตรกรระดับอ�าเภอ

ตัวแทนเกษตรกรระดับต�าบล

ตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน

เกษตรกร

➣ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
➣ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๑
➣ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๒

รายงานประจ�าปี 2564

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 3



องค์ประกอบของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด* 

(เป็นสมำชกิฯ	ชำตโิดยต�ำแหน่ง)

➣	ประธำนสภำเกษตรกร

จังหวัดแต่ละจังหวัด 

เป็นสมำชิกฯ	โดยต�ำแหน่ง	

จ�ำนวน	๗๗	คน	(ม.๕	(๑))

เป็นผู้เลือก

เป็นผู้เลือก

เลือกประธำนและรองประธำน 

สภำเกษตรกรแห่งชำติ โดย 

ถือเสียงข้ำงมำกที่มำจำก

สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด 

ประเภทผูแ้ทนเกษตรกร (ม.๑๕)

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

มีจ�านวน ๑๐๐ คน
มาจาก ๓ ประเภท (ม.๕)

ตัวแทนองค์กร
เกษตรกร

➣	มี	๔	ด้ำน	ได้แก่	ด้ำนพืช	

ด้ำนสัตว์	ด้ำนประมง	และ

ด้ำนเกษตรกรรมอื่นๆ

➣	มีจ�ำนวน	๑๖	คน	(ม.๕	(๒))

ผู้ทรงคุณวุฒิ

➣	มำจำกกำรเลือก

➣	ผู้มีควำมรู้	ควำมเชี่ยวชำญ

➣	มี	๓	ด้ำน	ได้แก่	ด้ำนพืช	

ด้ำนสัตว์	และด้ำนประมง

➣	มีจ�ำนวน	๗	คน	(ม.๕	(๓))
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อ�านาจหน้าที่

	 ๑)	 เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ก�ำหนดนโยบำยส่งเสรมิและพฒันำควำมเข้มแขง็แก่เกษตรกร	และองค์กรเกษตรกร	

ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	กำรผลิต	กำรแปรรูป	กำรตลำดและกำรคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

	 ๒)	 เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรส่งเสรมิและพฒันำกำรท�ำเกษตรแบบผสมผสำน 

ระบบวนเกษตร	ระบบเกษตรธรรมชำต	ิระบบไร่นำสวนผสม	ระบบเกษตรอนิทรย์ี	และเกษตรกรรมรปูแบบอืน่

	 ๓)	 ให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในกำรแก้ไขปัญหำของเกษตรกร	กำรพัฒนำเกษตรกรรม	รวมทั้ง

กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

	 ๔)	 เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี

	 ๕)	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย	 และพัฒนำองค์ควำมรู้ทำง

ด้ำนพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น	ผลผลิตทำงเกษตรกรรม	และผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรแปรรูปผลผลิตทำง

เกษตรกรรม

	 ๖)	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรประกันควำมเสี่ยงของรำคำและผลผลิตทำงเกษตรกรรม	 

รวมทั้งกำรก�ำหนดสวัสดิกำรให้แก่เกษตร

	 ๗)	 เสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืและประสำนงำนกบัภำครฐัและเอกชนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ	และองค์กรระหว่ำง

ประเทศ	เพือ่พฒันำเกษตรกรรม	

	 ๘)	 พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

	 ๙)	 ให้ควำมเห็นต่อนโยบำย	กฎหมำย	หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร	

	 ๑๐)	 ให้ค�ำปรึกษำและข้อแนะน�ำแก่เกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	และตำมที่สภำเกษตรกรจังหวัดเสนอ

	 ๑๑)	 แต่งตั้งคณะกรรมกำร	คณะอนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน	หรือที่ปรึกษำตำมควำมจ�ำเป็น

	 ๑๒)	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีของสภำเกษตรกรแห่งชำติหรือตำมที ่

คณะรัฐมนตรีมอบหมำย	

รายงานประจ�าปี 2564
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กลไก กระบวนการขับเคลื่อนการท�างาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรจังหวัด

	 สภำเกษตรกรแห่งชำต	ิและสภำเกษตรกรจังหวดั	จะเป็นเวทขีองสมำชิกสภำเกษตรกร	ซึง่เป็นตวัแทนของเกษตรกร	 

สำขำอำชีพกำรเกษตรต่ำงๆ	 ทั่วประเทศ	 ที่่จะมำร่วมปรึกษำหำรือเพื่อพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำแก้ปัญหำ	 

ของเกษตรกรและภำคเกษตรกรรมอย่ำงยัง่ยนื	โดยตำมกฎหมำย	สภำเกษตรกรแห่งชำต	ิและสภำเกษตรกรจังหวัด	จะต้องจดั

ประชมุเพือ่ปรกึษำหำรอืในกจิกำรดงักล่ำวทกุรอบ	๒	เดอืน	เพือ่ให้สำมำรถบรรลุเุจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้สภำเกษตรกรแห่งชำต/ิ 

สภำเกษตรกรจังหวัด	 สำมำรถขับเคลื่อนกำรท�ำงำนตำมบทบำทภำรกิจท่่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำย	 อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล	ได้มีกำรสร้ำงกลไกและกระบวนกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนของสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิ/	สภำเกษตรกรจงัหวดั	ดงันี้	

	 ในกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนของ	 สภำเกษตรกรแห่งชำติ	 ได้จัดให้มี	 “คณะกรรมกำร”	 ก�ำกับดููแล	 กำรพัฒนำ 

แก้ปัญหำรำยสินค้ำ/รำยประเด็นปัญหำ	จ�ำนวน	๑๕	คณะ	พร้อมคณะอนุุกรรมกำร/คณะท�ำงำน	สนับสนุน	กำรปฏิบัติงำน

ของคณะกรรมกำรดังกล่ำวโดยคณะกรรมกำร/คณะอนุุกรรมกำร/คณะท�ำงำนจะมีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ	หำรือแนวทำง	

มำตรกำรในกำรพัฒนำแก้ปัญหำของเกษตรกรและภำคเกษตรกรรมและด�ำเนินกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่่เกี่ยวข้อง	 

แก้ปัญหำให้กับเกษตรกร	และ/หรือจัดท�ำเป็นข้อเสนอยื่นต่อรัฐบำล	หน่วยงำนที่่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำร	พัฒนำ

แก้ปัญหำของเกษตรกรและภำคเกษตรกรรมในท�ำนองเดียวกันกับสภำเกษตรกรแห่งชำติ	

	 ในส่วนของสภำเกษตรกรจังหวัดได้จัดให้มี	“คณะท�ำงำน”	รับผิดชอบก�ำกับดููแลกำรพัฒนำแก้ปัญหำรำยสินค้ำ/ 

รำยประเด็นปัญหำภำยในแต่ละจังหวัด	 โดยคณะท�ำงำนจะมีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำหำรือแนวทำง	 มำตรกำร	 

ในกำรพัฒนำแก้ปัญหำของเกษตรกร/ภำคเกษตรกรรมและด�ำเนินกำรประสำนงำนหน่วยงำนท่่ีเกี่ยวข้อง	 แก้ปัญหำให้กับ

เกษตรกรและ/หรือ	จัดท�ำเป็นข้อเสนอยื่นต่อ	หน่วยงำนที่่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรพัฒนำแก้ปัญหำของเกษตรกร

และภำคเกษตรกรรม	โดยในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวได้มีกำรแต่งตั้งเกษตรกรเป็น	“ผู้ปฏิบัติงำนสภำเกษตรกรระดับต�ำบล”	

เพื่อเป็นกลไกในกำรรวบรวมปัญหำ	 ควำมต้องกำรของเกษตรกรในพื้นที่่ต�ำบล	 หมู่บ้ำน	 และสื่อสำรไปยังสภำเกษตรกร

จงัหวดั/ส�ำนกังำนสภำเกษตรกรจังหวัดและ/หรอืประสำนงำนหน่วยงำนที่เ่กีย่วข้อง	เพือ่กำรพฒันำแก้ปัญหำให้แก่เกษตรกร
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๑.๒ สภาเกษตรกรจังหวัด

	 ปัจจุบันมีจ�ำนวนสมำชิกใน	 ๗๗	 จังหวัด	 รวม	 ๑,๕๔๒	 คน	 มีีองค์ประกอบของสมำชิกในแต่ละจังหวัด 

ประกอบด้วย	

	 ๑)	 สมำชิกที่่ผ่ำนกระบวนกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกเกษตรกรในระดับต�ำบลขึ้นมำเป็นผู้แทนในระดับอ�ำเภอ	 ซึ่ง

จะมีีสถำนะเป็นสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด	จ�ำนวน	๑๖	คน	ส�ำหรับจังหวัดที่่มีีจ�ำนวนอ�ำเภอไม่เกิน	๑๖	

อ�ำเภอ	 แต่หำกจังหวัดใดมีีจ�ำนวนอ�ำเภอมำกกว่ำ	 ๑๖	 อ�ำเภอ	 จะมีีจ�ำนวนสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด 

เท่ำกับจ�ำนวนอ�ำเภอในจังหวัดนั้น

	 ๒)	 ตัวแทนองค์กรด้ำนพืช	ด้ำนสัตว์	ด้ำนประมง	และด้ำนเกษตรกรรมอื่นๆ	รวม	๑๖	คน	คัดเลือกโดยสมำชิก

สภำเกษตรกรแห่งชำติ	ตำมข้อ	๑)	

	 ๓)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนพืช	ด้ำนสัตว์	และด้ำนประมง	อย่ำงน้อยด้ำนละ	๑	คน	รวม	๕	คน	คัดเลือก	โดยสมำชิก

สภำเกษตรกรจังหวัด	ตำมข้อ	๑)	และข้อ	๒)

อ�านาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด

	 ๑)	 พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภำยในจังหวัด

	 ๒)	 ประสำนนโยบำยและกำรด�ำเนนิงำนระหว่ำงองค์กรเกษตรกร	เกษตรกร	สถำบนัวจิยั	สถำบนักำรศกึษำ	และ

หน่วยงำนของรัฐ

	 ๓)	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรรวมกลุม่ขององค์กรเกษตรกร	กลุม่เกษตรกร	และยวุเกษตรกรในจงัหวดัในรปูแบบ

ต่ำงๆ

	 ๔)	 เสนอแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภำเกษตรกรแห่งชำติเพื่อบูรณำกำรเป็นแผนแม่บทเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีต่อไป

	 ๕)	 สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ	 กำรฝึกอบรม	 และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร	

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมอย่ำงครบวงจรและยั่งยืน

	 ๖)	 เสนอนโยบำยและแนวทำงในกำรพฒันำและแก้ไขปัญหำทีเ่กีย่วข้องกบัภำคเกษตรกรรมรวมทัง้รำคำผลผลติ

ทำงเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภำเกษตรกรแห่งชำติ

	 ๗)	 ให้ค�ำปรึกษำและข้อแนะน�ำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร

	 ๘)	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อด�ำเนินกำรใดๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมพระรำชบัญญัตินี้

	 ๙)	 ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
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๑.๓ ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติและส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	 ท�ำหน้ำที่่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร	 รับผิดชอบ 

ในกำรปฏิบัติงำนประจ�ำวัน	 และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร/คณะอนุุกรรมกำร/คณะท�ำงำน/ผู้ปฏิบัติิงำน

สภำเกษตรกรระดับต�ำบล	รวมทั้งท�ำหน้ำที่บูรณำกำร	ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ	ที่่เกี่ยวข้อง	เพื่อกำรพัฒนำแก้ปัญหำ

ของเกษตรกรและภำคเกษตรกรรม

โครงสร้างส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

หน่วยงานส่วนกลาง ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
๗๗ จังหวัด

• เลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

• รองเลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนท่ี ๑

• รองเลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนท่ี ๒

• ผูช่้วยเลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนท่ี ๑

• ผูช่้วยเลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนท่ี ๒
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เป้าประสงค์

	 ๑)	 ปรับโครงสร้ำงกลุ่มเกษตรกร	องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐำนรำกสู่ผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตรมืออำชีพ
	 ๒)	 แก้ไขปัญหำหนี้สินภำคเกษตรและสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนบริหำรจัดกำรกองทุนกำรเกษตร	
	 ๓)	 สร้ำงควำมเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำยชุมชน	
	 ๔)	 พัฒนำประสิทธิิภำพกำรผลิตและรักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำเกษตร	
	 ๕)	 ปฏิรูปเศรษฐกิจฐำนรำกโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง	
	 ๖)	 พัฒนำและคุ้มครองทรัพยำกรกำรผลิิตทำงกำรเกษตร	

	 ๗)	 พัฒนำทรัพยำกรบุคคลและควำมเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร

ภำรกิจ

ด้ำนอ�ำนวยกำร
ภำรกิจ

ด้ำนกิจกำรสภำ

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)

ส�านัก
บริหารกลาง

•	ส่วนอ�ำนวยกำร

•	ส่วนทรัพยำกรบุคคล

•	ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

•	ส่วนกิจกำรสภำ 

และกำรประชุม

•	ส่วนกฎหมำย

•	ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

•	ส่วนยุทธศำสตร์ 

พัฒนำกำรเกษตร

•	ส่วนวิจัยและติดตำม 

ประเมินผล

•	ส่วนกำรต่ำงประเทศ 

•	ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

•	ส่วนส่งเสริมกำรมี 

ส่วนร่วม

•	ส่วนขับเคลื่อนแผน 

พัฒนำกำรเกษตร

•	ส่วนสำรสนเทศ

•	ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

•	ส่วนยุทธศำสตร์ 

กำรเกษตร

•	ส่วนขับเคลื่อนและ

กำรมีส่วนร่วม

•	ส่วนประเมินผลและ

ก�ำกับกำรบริหำร

จัดกำรที่ดี

ส�านัก
กิจการสภา 
และวิชาการ

ภำรกิจ

ด้ำนส่งเสริม 

กำรมีส่วนร่วม

และขบัเคลือ่นแผน 

พฒันำกำรเกษตร

ส�านักส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อน

แผนพัฒนาการ
เกษตรพิเศษ

ภำรกิจ

ด้ำนส�ำนักงำนสภำ 

เกษตรกรจังหวดั

(สกจ.)

ส�านักงานสภา 
เกษตรกรจังหวัด

๗๗ จังหวัด

ภำรกิจ

ด้ำนยุทธศำสตร์

กำรเกษตรวิจัย

ประเมนิผล และส่งเสรมิ

กิจกรรมพิเศษ

ส�านักยุทธศาสตร์
การเกษตร วิจัย 
ประเมินผล และ 
ส่งเสริมกิจการ

พิเศษ

กลุ่มกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

รายงานประจ�าปี 2564

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 9



แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“สภาเกษตรกรแห่งชาติ” เป็นสถาบันแกนหลัก
ประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
เพื่อให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

มีความเข้มแข็งในอาชีพ

พันธกิจ

	 ๑.	 เพิ่มประสิทธิภำพพนักงำนสมำชิกสภำเกษตรกรและผู้ปฏิบัติงำนในกำรใช้
เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำรวจจัดเก็บข้อมูลปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนกำรเกษตรและสื่อสำรค�ำแนะน�ำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
	 ๒.	 เพิ่มศักยภำพพนักงำนสมำชิกสภำเกษตรกรและผู้ปฏิบัติงำนในกำรวิเครำะห์
สังเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร	หรือกำรวิเครำะห์	สภำพแวดล้อมแล้วแต่กรณีรวมทั้งวิธีกำร
จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยหรือวิธีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมที่มีคุณภำพ
	 ๓.	 ประสำนกบัหน่วยงำนทัง้ภำครำชกำร/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/สถำบนักำร
ศึกษำ/ภำคเอกชนและเกษตรกรเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนงำนโครงกำรที่ได้จำกกำรท�ำแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติ
	 ๔.	 ส่งเสริมสนับสนุนองค์ควำมรู ้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มแก่เกษตรกรต้นแบบ 
ตัง้แต่กำรวำงแผนกำรผลติ	ด�ำเนนิกำรผลติแปรรปูและกำรตลำดรวมทัง้ก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำกำรเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลผลิตที่แตกต่ำงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรผลิต
ใหม่	ท�ำให้ลดต้นทุนพัฒนำคุณภำพและเพิ่มมูลค้ำสินค้ำ
	 ๕.	 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตร	 รำยสินค้ำเพื่อ
ด�ำเนินกำรผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรจำกเดิมท่ีมุ่ง
ขำยวัตถุดิบไปสู่กำรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำ
	 ๖.	 ประสำนหน่วยงำนพฒันำศกัยภำพด้ำนกำรบรหิำรจดักำรธรุกจิของกลุม่/องค์กร
เกษตรกร	รำยสินค้ำที่มุ่งผลิตสินค้ำเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำ
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เป้าประสงค์

เกษตรกรมั่นคั่ง

	 ๑.	 ปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก

	 ๒.	 เชื่อมโยงควำมสำมำรถของเกษตรกรและเข้ำถึงฐำนทรัพยำกร

	 ๓.	 กำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

	 ๔.	 พัฒนำระบบควำมมั่นคงทำงสังคมของชุมชนเกษตรกรรม

	 ๕.	 กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

อาชีพเกษตรกรรมมั่นคง 

“องค์กรเกษตรกรเครือข่ำยเข้มแข็งโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรจัดกำรทั่วถึงเกษตรกรพึ่งตนเองได้”

	 ๑.	 พัฒนำทรัพยำกรบุคคลและควำมเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร	

	 ๒.	 พัฒนำและคุ้มครองทรัพยำกรกำรผลิิตทำงกำรเกษตร	พัฒนำประสิทธิิภำพกำรผลิต	 และรักษำเสถียรภำพ

รำคำสินค้ำเกษตร	

	 ๓.	 แก้ไขปัญหำหนี้สินภำคกำรเกษตรและสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนบริหำรจัดกำรกองทุนกำรเกษตร	

 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

	 จำกกลไกสภำเกษตรกรแห่งชำติิผ่ำนคณะท�ำงำน	 หรือคณะกรรมกำรกิจกำรสภำ	 โดยข้อเสนอผ่ำนจำก 

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	เป็นข้อเสนอเชงินโยบำยด้ำนต่ำงๆ	สูก่ำรพฒันำกฎหมำยคุม้ครองสทิธิเิกษตรกร	ตวัอย่ำงเช่น	 

Agriculture	Security	Law	หรือ	Farmers	Security	Law	ในประเทศ	อเมริกำ	อินเดีย	บรำซิล	อำร์เจนตินำ

รายงานประจ�าปี 2564
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กรอบอัตราก�าลังภาพรวมของส�านักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ระดับต�ำแหน่ง
กรอบอัตรำก�ำลัง ผู้ครองต�ำแหน่ง

ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค

บริหำรสูง ๑ - ๑ -

บริหำรต้น ๔ - ๔ -

อ�ำนวยกำรสูง ๔ ๗๗ ๔ ๗๗

อ�ำนวยกำรต้น ๑๔ ๑๓๑ ๑๒ ๑๑๐

ปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร/อำวุโส ๓๓ ๓๕๒ ๓๑ ๓๐๖

รวม ๕๖ ๕๖๐ ๕๒ ๔๙๓

รวมทั้งสิ้น ๖๑๖ ๕๔๕

หมำยเหต	ุ:	ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยำยน	๒๕๖๔
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๑.๔ คณะกรรมการประจ�าสภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 ๑.	 คณะกรรมกำรกิจกำรสภำเกษตรกรแห่งชำติ

	 ๒.	 คณะกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเกษตรกรรมและงบประมำณ

	 ๓.	 คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันทำงกำรเกษตรสิทธิเกษตรกร	 สิทธิที่ดินท�ำกิน	 

สิทธิกำรเข้ำถึงแหล่งทุน	และหนี้สินเกษตรกร

	 ๔.	 คณะกรรมกำรด้ำนกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ๕.	 คณะกรรมกำรกำรพัฒนำเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	และเครือข่ำย

	 ๖.	 คณะกรรมกำรด้ำนข้ำว

	 ๗.	 คณะกรรมกำรด้ำนยำงพำรำ

	 ๘.	 คณะกรรมกำรด้ำนพืชไร่

	 ๙.	 คณะกรรมกำรด้ำนพืชสวน

	 ๑๐.	 คณะกรรมกำรด้ำนปำล์มน�้ำมันและพืชพลังงำน

	 ๑๑.	 คณะกรรมกำรด้ำนปศุสัตว์

	 ๑๒.	 คณะกรรมกำรด้ำนประมง

	 ๑๓.	 คณะกรรมกำรด้ำนเกษตรกรรมอื่น	ๆ

	 ๑๔.	 คณะกรรมกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	กำรพัฒนำแหล่งน�้ำและจัดระบบชลประทำนเพ่ือ

เกษตรกรรม

	 ๑๕.	 คณะกรรมกำรด้ำนกิจกำรกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ

๑.๕ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างระบบการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่	๑.๑ พฒันำกระบวนกำรรบัรูข้้อเทจ็จรงิของปัญหำ	น�ำปัญหำมำวเิครำะห์	จดัท�ำข้อเสนอเชงินโยบำย	
และเสนอหน่วยงำนรวมทั้งติดตำมผลกำรช่วยเหลือ	

กลยุทธ์ที่	๑.๒ เพิ่มประสิทธิภำพพนักงำน	 สมำชิกสภำเกษตรกร	 และคณะผู้ปฏิบัติงำนในกำรแก้ไขปัญหำ	
ให้แก่เกษตรกรโดยรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่	๑.๓ กำรใช้เทคโนโลยเีครือ่งมืออุปกรณ์ในกำรส�ำรวจจัดเกบ็และประมวลผลข้อมูลเพือ่แก้ไขปัญหำ

รายงานประจ�าปี 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

กลยุทธ์ที	่๒.๑		 พัฒนำกระบวนกำรรวบรวมข้อมูลสภำพปัญหำในพื้นที่	 กำรวิเครำะห์	 ศักยภำพเพื่อจัดท�ำ
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรเกษตร	

กลยุทธ์ที	่๒.๒		 พัฒนำบุคลำกร	 พนักงำน	 สมำชิกสภำเกษตรกร	 และคณะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท�ำ	
เกษตรกรรม	

กลยุทธ์ที	่๒.๓		 กำรประสำนหน่วยงำนและภำคีภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน	 โครงกำร/กิจกรรม	 

ไปสู่กำรปฏิบัติ	รวมทั้งติดตำมผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร  
ยุวเกษตรกรและเครือข่าย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที	่๓.๑	 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม	 สำมำรถน�ำควำมรู้ไปปฏิบัติและ 
แบ่งปันควำมรู้แก่เกษตรกรอื่น	

กลยุทธ์ที	่๓.๒		 ส่งเสรมิให้กรรมกำรและพนกังำนขององค์กรเกษตรกร	และ	กลุม่ยวุเกษตรกรมคีวำมรูใ้นกำร
จัดกำรองค์กร	และกำรด�ำเนินธุรกิจ/กิจกรรม	รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำย	

กลยุทธ์ที่	๓.๓		 ติดตำมและร่วมด�ำเนินงำนตำมนโยบำยเกษตรกรรมของส่วนรำชกำร	และภำคีเครือข่ำย	 
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรกร  
สู่เกษตรอุตสาหกรรม

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่	๔.๑		 กำรจัดตั้งและสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	รำยสินค้ำ	รวมทั้งกำรสร้ำง
เครือข่ำย	

กลยุทธ์ที	่๔.๒		 กำรใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตรแปรรูปขั้นต้น	 
และ	SME	เกษตร	

กลยุทธ์ที่	๔.๓		 กำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรมขนำดใหญ่	โดยใช้เทคโนโลยี	หรือนวัตกรรมขั้นสูง
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ผลการด�าเนินงาน
๒.๑ ข้อเสนอ/การประสานงาน

๑. ข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๖๔

	 ตำมพระรำชบญัญตัสิภำเกษตรกรแห่งชำต	ิก�ำหนดให้สภำเกษตรกรแห่งชำตมิอี�ำนำจหน้ำทีส่�ำคญัหลำยประกำร	

ได้แก่	มำตรำ	๑๑	(๑)	(๒)	(๕)	และ	(๖)	เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดนโยบำยส่งเสริมพัฒนำควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกร

และองค์กรเกษตรกร	ตำมแนวปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	กำรท�ำเกษตรแบบผสมผสำน	ระบบวนเกษตร	เกษตรธรรมชำต	ิ

ระบบไร่นำสวนผสม	ระบบเกษตรอินทรย์ี	และเกษตรกรรมรปูแบบอืน่	ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรวจิยั	และพฒันำองค์ควำมรู้ 

ด้ำนพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น	 ผลิตผลทำงเกษตรกรรม	 และผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรแปรรูปผลผลิตทำงเกษตรกรรม	 

รวมทั้งประกันควำมเสี่ยงของรำคำและผลผลิตทำงเกษตรกรรม	 กำรก�ำหนดสวัสดิกำรให้แก่เกษตรกร	 นอกจำกนั้น 

มำตรำ	๑๑	(๙)	ให้ควำมเหน็ต่อนโยบำย	กฎหมำย	หรอืข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องและมผีลกระทบต่อเกษตรกร	โดยสภำเกษตรกรแห่ง

ชำตไิด้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ�ำสภำเกษตรกรแห่งชำติ	จ�ำนวน	๑๕	คณะ	ซึ่งครอบคลุมด้ำนกำรเกษตร	เช่น	คณะกรรม 

กำรด้ำนข้ำว	 คณะกรรมกำรด้ำนปศุสัตว์	 คณะกรรมกำรด้ำนประมง	 คณะกรรมกำรด้ำนพืชไร่	 คณะกรรมกำรด้ำนพืชสวน	 

คณะกรรมกำรด้ำนยำงพำรำ	 และคณะกรรมกำรด้ำนปำล์มน�้ำมัน	 เป็นต้น	 ท�ำหน้ำที่รวบรวมปัญหำควำมเดือดร้อนของ

เกษตรกรจำกแหล่งต่ำงๆ	 เช่น	 จำกสภำเกษตรกรจังหวัด	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	 หรือจำกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

ต่ำงๆ	 แล้วพิจำรณำจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเสนอหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบระดับกรม	 กระทรวง	 นำยกรัฐมนตรี	 หรือ 

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	ให้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ	โดยในปี	๒๕๖๔	มีข้อเสนอเชิงนโยบำย	ที่ส�ำคัญ	ดังนี้

๑) เรื่องการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา
 จำก	คณะกรรมกำรด้ำนยำงพำรำ

 เสนอต่อ	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นข้อเสนอ
	 ขอควำมอนุเครำะห์มอบหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกกำรแพร่ระบำดของ

โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยำงพำรำ	และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมเพื่อมิให้มีกำรแพร่กระจำยไปในพื้นที่อื่นๆ

ผลการตอบรับหรือช่วยเหลือจากหน่วยงาน
	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ส่งเรื่องให้กำรยำงแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมกำรเกษตร	

พิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป
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๒) เรือ่ง การรับรองมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ทีด่ ี(GAP กรมประมง)
 จำก	คณะกรรมกำรด้ำนประมง

 เสนอต่อ	อธิบดีกรมประมง

ประเด็นเข้าเสนอ
	 (๑)	ลดขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรออกเอกสำรกำรรบัรอง	เพือ่ให้เกษตรกรได้มีระยะเวลำในกำรใช้ประโยชน์ในรอบ

อำยขุองเอกสำรรบัรองดงักล่ำว	(๒	ปี)	หรอื

	 (๒)	ขยำยอำยุกำรใช้ประโยชน์กำรรับรอง	จำกเดิม	๒	ปี	เป็น	กำรใช้ประโยชน์	๔	ปี

ผลการตอบรับหรือช่วยเหลือจากหน่วยงาน 

	 กรมประมงได้รบัทรำบข้อร้องเรยีน	โดยได้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	และประสำนกบัสภำเกษตรกรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรำแล้ว	

	 ๑)	 ใบรบัรองมำตรฐำน	GAP	กรมประมง	มีอำย	ุ๓	ปี	นับตัง้แต่วนัท่ีออกใบรบัรอง	ซึง่เป็นไปตำมระเบยีบกรมประมง	

ว่ำด้วยกำรออกใบรบัรองกำรปฏบิตัทิำงกำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ท่ีดสี�ำหรบักำรผลติสตัว์น�ำ้	 (GAP)	 (ฉบบัท่ี	๒)	พ.ศ.๒๕๕๖	ลงวนัที่	 

๒	ธนัวำคม	๒๕๕๖	และสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล

	 ๒)	 เกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งปลำนลิ	จงัหวดัฉะเชิงเทรำ	ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรบักำรรบัรองเพิม่เตมิ	จ�ำนวน	๒๘	รำย	

ซ่ึงกรมประมงจะเร่งด�ำเนนิกำรให้กำรรบัรองภำยในกรอบระยะเวลำทีก่�ำหนด	๘๕	วนัท�ำกำร	(๔	ดอืน)	เพือ่ป้องกนัและบรรเทำควำม

เดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

๓) เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 จำก	คณะกรรมกำรด้ำนประมง

 เสนอต่อ	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นข้อเสนอ
	 ให้ทบทวนแนวทำงกำรส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของสหกรณ์ผู ้เลี้ยงปลำนิลในกระชังเข่ือนล�ำปำว	 จ�ำกัด	 

จังหวัดกำฬสินธุ์	

	 (๑)	 ให้ภำครัฐทบทวนปัญหำอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรเกษตรแปลงใหญ่	 เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนได้

รับประโยชน์จำกโครงกำรอย่ำงทั่วถึง	

	 (๒)	 ให้ภำครฐัให้ค�ำปรกึษำและลดเง่ือนไขในกำรจดัท�ำแผนธรุกจิ	เพือ่ให้กลุม่เกษตรแปลงใหญ่สำมำรถเข้ำถงึแหล่ง

เงนิทนุทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบัธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรได้ให้สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�ำ่เพือ่กำร

พัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่

	 (๓)	 ให้หน่วยงำนรฐัทีเ่กีย่วข้องส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและเพิม่จุดกระจำยสนิค้ำ

	 (๔)	 ให้เจ้ำหน้ำที่รัฐ	เพิ่มกำรดูแลกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	ซึ่งยังขำดองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเพื่อลด

กำรสูญเสียโอกำสในกำรเข้ำร่วมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

	 (๕)	 ให้กรมประมงผลิตและสนับสนุนพันธุ์กุ้งกร้ำมกรำมคุณภำพดี	 และผลิตในพื้นท่ีใกล้เคียงให้เพียงพอในกำร

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่

	 (๖)	 ให้กรมชลประทำนและกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค	สนบัสนนุด้ำนสำธำรณปูโภคแก่กลุม่เกษตรกรให้เหมำะสมและเพยีงพอ

รายงานประจ�าปี 2564
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ผลการตอบรับหรือช่วยเหลือจากหน่วยงาน
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเรื่องให้กรมชลประทำนพิจำรณำ	ชี้แจงดังนี้

	 ๑)	 กำรเลีย้งปลำนลิในกระชังเขือ่นล�ำปำว	 ปัจจบุนัมกีำรเลีย้งทัง้หมด	๒๔	จดุ	 โดยส�ำนกังำนประมงจงัหวดักำฬสินธ์ุ

เป็นผู้ดูแล	 และจัดกำรควำมเหมำะสมทั่วไปตำมพระรำชบัญญัติกรมประมง	 พ.ศ.๒๕๕๘	 โดยมีข้อก�ำหนดในกำรเลี้ยงว่ำ 

จะต้องไม่เกิน	 ๐.๒๕%	 ของพื้นผิวน�้ำ	 ซึ่งได้แจ้งให้ส�ำนักงำนประมงจังหวัดกำฬสินธุ์ทรำบแล้วว่ำ	 พื้นท่ีท่ีเลี้ยงปลำ 

กระชังจะมีประมำณ	๒๐๐	ไร่	โดยส�ำนักงำนประมงจังหวัดกำฬสินธุ์จะเป็นผู้ควบคุม	และก�ำหนดโซนในกำรเลี้ยง

	 ๒)	 กำรเลี้ยงปลำในกระชัง	 ไม่สำมำรถน�ำมำเลี้ยงรวมกันได้หมด	 เนื่องจำกจะท�ำให้เกิดน�้ำเน่ำเสีย	ส่งผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อม	นอกจำกนีย้งัมคีวำมต้องกำรใช้น�ำ้ของเขือ่นล�ำปำวส�ำหรบักำรท�ำประปำทัง้ในพืน้ทีเ่หนอืเขือ่นและท้ำยเขือ่น	

รวมทั้งเพื่อกำรเกษตรในเขตชลประทำน	ทั้งนี้	ส�ำนักงำนประมงจังหวัดกำฬสินธุ์ได้ออกตรวจสอบ	และตรวจวัดคุณภำพน�้ำ

เป็นประจ�ำทุกเดือน

	 ๓)	 กำรเลีย้งกุง้ก้ำมกรำมของวสิำหกจิชมุชนบัวบำน	โครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรกัษำล�ำปำว	ได้สนับสนุนน�ำ้ให้เป็นปกติ

ตำมแผนบริหำรจัดกำรน�้ำร่วมกับเกษตรกรผู้ท�ำนำ	 และเมื่อวันที่	 ๑๖	 ธันวำคม	๒๕๖๓	 ได้มีกำรประชุมชี้แจงให้เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมทรำบแล้ว

๔) เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการราคามันส�าปะหลัง
  จำก	ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

  เสนอต่อ	 -	 สมำคมกำรค้ำมันส�ำปะหลังไทย

	 	 	 -	 สมำคมโรงงำนผู้ผลิตมันส�ำปะหลังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 	 -	 สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังไทย	

	 	 	 -	 สมำคมแป้งมันส�ำปะหลังไทย	

ประเด็นข้อเสนอ
	 ๑)	 กำรก�ำหนดรำคำมนัส�ำปะหลงัภำยในประเทศ	 เม่ืออ้ำงอิงจำกรำคำซือ้ขำยเอทำนอลในต่ำงประเทศและหกัต้นทนุ

ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด	พบว่ำรำคำหวัมนัสดจะอยูท่ีป่ระมำณ	๒.๕๐	บำท/กโิลกรมั	จึงขอควำมอนุเครำะห์	๔	สมำคมท่ีเกี่ยวข้องกับ

มันส�ำปะหลัง	ประกำศรำคำแนะน�ำซื้อขำยเท่ำกันทั้งประเทศให้สอดคล้องกับรำคำหัวมันสดที่แนะน�ำ

	 ๒)	 ประกำศก�ำหนดรำคำแนะน�ำในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำ	๒.๕๐	บำท/กโิลกรมั	เพือ่เป็นกำรรกัษำระดับรำคำส�ำหรบักำรส่งออก 

และระดับรำคำหวัมนัสดภำยในประเทศ

	 ๓)	 แจ้งประกำศรำคำแนะน�ำทุกๆ	 ๑๕	 วัน	 และรณรงค์ให้สมำชิกของสมำคมติดป้ำยรำคำแนะน�ำตำมประกำศ

ของสมำคม

	 ๔)	 ก�ำหนดให้มมีำตรกำรเพือ่ป้องกนักำรขำยตดัรำคำ	รวมถงึกำรก�ำหนดมำตรกำรเอำผดิกบัสมำชกิทีข่ำยตดัรำคำดงักล่ำว 

ผลการตอบรับหรือช่วยเหลือจากหน่วยงาน 

	 สมำคมแป้งมันส�ำปะหลังไทย

	 ๑)	 รับทรำบข้อเสนอแนวทำงบริหำรจัดกำรรำคำมันส�ำปะหลัง	 โดยสมำคมแป้งมันส�ำปะหลังไทยและสมำชิกฯ	

จะพยำยำมรกัษำและส่งเสรมิเสถยีรภำพรำคำมนัส�ำปะหลงัอย่ำงเตม็ท่ี	 เพือ่ประโยชน์ของเกษตรกรและอุตสำหกรรมแป้งมนั

ส�ำปะหลังไทยทั้งระบบ	

	 ๒)		พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ	 เพือ่ให้เกดิควำมเหมำะสม	ควรให้สมำคมทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสนิค้ำมนัเส้นเป็นผูพ้จิำรณำ 

ข้อเสนอดงักล่ำว
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๕) เรือ่ง สอบถามแนวทางการขึน้ภาษสีรรพสามติบหุรีแ่ละการอนมุตัเิงนิชดเชยโควตา 
 ยาสูบฤดูการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓
 จำก	คณะกรรมกำรด้ำนพืชไร่

 เสนอต่อ	อธบิดกีรมสรรพสำมติ

ประเด็นข้อเสนอ
	 ผลักดันแนวทำงช่วยเหลือชำวไร่ยำสูบ	๒	ประเด็น	

	 ๑)	 กำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตสินค้ำยำสูบใหม่	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลำคม	๒๕๖๔

	 ๒)	 กำรอนุมัติเงินชดเชยฤดูกำรผลิต	ผลิต	๒๕๖๒/๒๕๖๓

ผลการตอบรับหรือช่วยเหลือจากหน่วยงาน 

	 กรมสรรพสำมิต	ได้พิจำรณำแล้ว	แจ้งว่ำ	

	 ๑)	 กำรปรบัโครงสร้ำงภำษสีรรพสำมติสนิค้ำยำสบูจะต้องพจิำรณำปัจจยัต่ำงๆ	 อย่ำงรอบคอบ	 เช่น	 ผลกระทบต่อ

เกษตรกรและอตุสำหกรรม	นโยบำยด้ำนสำธำรณสขุ	แนวทำงกำรป้องกนัสนิค้ำผดิกฎหมำยและรำยได้ของรฐับำล	ดงันัน้	กระทรวง

กำรคลังโดยกรมสรรพสำมติก�ำลงัพจิำรณำโครงสร้ำงภำษยีำสบูทีเ่หมำะสม	เป็นธรรมและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศต่อไป

	 ๒)	 กำรอนมุติัเงินชดเชยฤดูกำรผลิต	๒๕๖๒/๒๕๖๓	กระทรวงกำรคลงัโดยกรมสรรพสำมติ	ได้ขอจดัสรรงบกลำง	

รำยกำรเงนิส�ำรองจ่ำยเพือ่กรณฉุีกเฉินหรอืจ�ำเป็น	จ�ำนวนเงนิ	๑๕๙.๕๙	ล้ำนบำท	เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบัโครงกำรให้ควำม

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพำะปลูกยำสูบที่ได้รับผลกระทบจำกกำรลดปริมำณกำรรับซื้อใบยำสูบ	 แต่เนื่องจำกงบประมำณรำย

จ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.๒๕๖๓	งบกลำง	รำยกำรเงินส�ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นมีอยู่อย่ำงจ�ำกัด	จึงชะลอ

โครงกำรดังกล่ำวไว้ก่อน	อย่ำงไรกต็ำมกระทรวงกำรคลงัโดยกรมสรรพสำมติ	เหน็ว่ำยงัมคีวำมจ�ำเป็นต้องช่วยเหลอืเกษตรกร

ผูเ้พำะปลกูยำสบู	ดงันัน้	กรมสรรพสำมติจะได้เสนอโครงกำรดงักล่ำวต่อคณะรฐัมนตร	ีเพือ่พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบในกำร

อนุมัติเงินชดเชยฤดูกำรผลิต	๒๕๖๒/๒๕๖๓	ให้แก่เกษตรกร	ผู้เพำะปลูกยำสูบ

๖) เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน
 จำก	คณะกรรมกำรด้ำนปศุสัตว์

 เสนอต่อ	อธบิดกีรมปศสุตัว์

ประเด็นข้อเสนอ
	 เพือ่แก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคลมัปีสกนิดงันี้

	 ๑)	 ปิดตลำดนดัโค-กระบอื	ทกุแห่งทัว่ประเทศ	อย่ำงน้อย	๒-๓	เดอืน	หรอืจนกว่ำโรคจะสงบ

	 ๒)	 ห้ำมเคลือ่นย้ำยโค-กระบอื	ข้ำมอ�ำเภอและจงัหวดัจนกว่ำเขตพืน้ทีท่ัง้ต้นทำง-ปลำยทำงปลอดโรคจะสงบ

	 ๓)	 พ่นยำฆ่ำเชือ้ไวรสัและพ่นยำก�ำจดัแมลง	เพือ่ควบคมุวฏัจกัร	ทกุฟำร์มทีม่โีค-กระบอื	จนกว่ำโรคจะสงบ

	 ๔)	 ชมุชน	 และองค์กำรบรหิำรส่วนท้องถิน่	 ต้องร่วมมอืก�ำจดัแหล่งขยะมลูฝอย	 และแหล่งน�ำ้เสยี	 ซึง่เป็นแหล่ง 

เพำะพนัธุ์ยงุและแมลง

	 ๕)	 รฐัควรก�ำหนดให้มกีำรจัดกำรก�ำจดัขยะในรปูแบบเตำเผำขยะ	 ท่ีสำมำรถน�ำควำมร้อนจำกกำรเผำขยะมำเป็น

พลังงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำประจ�ำชมุชน

รายงานประจ�าปี 2564
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	 ๖)	 กรมปศุสตัว์ต้องออกระเบยีบควบคุมรถบรรทกุโค-กระบอื	ทกุคนัต้องปฏบิตัก่ิอนและหลงักำรเคลือ่นย้ำยสตัว์

อย่ำงเข้มงวด

	 ๖.๑)	 พ่นยำก�ำจัดแมลง	ทั่วทั้งคันรถก่อนขึ้นสัตว์

	 ๖.๒)	 พ่นยำฆ่ำเชื้อ	ทั่วทั้งคันรถก่อนขึ้นสัตว์

	 ๖.๓)	 หลังขึ้นสัตว์อยู่ในรถแล้ว	ต้องพ่นยำฆ่ำเชื้อที่ตัวสัตว์ซ�้ำอีกครั้งก่อนออกรถ

	 ๖.๔)	 หลังกำรขนรถบรรทุกสัตว์เรียบร้อยแล้ว	ต้องล้ำงท�ำควำมสะอำดรถและพ่นยำฆ่ำเชื้อ

	 ๗)	 ให้จัดหำวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินอย่ำงเร่งด่วนและเพียงพอต่อประชำกรสัตว์	และให้ด�ำเนินกำรฉีดวัคซีน

แบบปูพรม	นอกจำกเรื่องวัคซีนที่อำจจะยังไม่เพียงพอแล้ว	เรื่องของยำและเวชภัณฑ์อำจจะยังมีกำรกระจำยออกไปเพื่อให้

เกษตรกรขอใช้ไม่ทัว่ถงึ	จึงควรมกีำรประกำศระเบยีบกำรใช้ยำเวชภณัฑ์กำรเบกิจ่ำย	หรอืกำรขอใช้ยำให้ชดัเจนในระดบัพืน้ที	่

เป็นนโยบำยเร่งด่วน

	 ๘)	 ในกำรบริหำรจัดกำรโรคลัมปีสกิน	 ตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค	 ของกรมปศุสัตว์	 ลงวันที่	 ๑๑	

พฤษภำคม	 ๒๕๖๔	 ได้มีกำรแบ่งพื้นที่ออกเป็น	 ๒	 โซนตำมกำรแพร่ระบำด	 ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดมีขอบเขตที่มีควำมหมำย 

ทัว่ประเทศไทย	ดงันัน้	โดยบทบำทรบัผดิชอบของปศสุตัว์จงัหวดัและปศสุตัว์อ�ำเภอในทกุพืน้ที	่จงึต้องมกีำรระบตุวัเองว่ำเป็น 

พ้ืนที่อยู่ในโซนไหน	 เพื่อรำยงำนทั้งศูนย์ข้อมูลของกรมปศุสัตว์	 และขอให้มีกำรแจ้งเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองให้ทั่วถึง

เหมอืนระบบกำรรำยงำนกำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙	ในแต่ละพืน้ที	่ว่ำมหีรอืไม่	หรอือยูใ่นโซนไหน	ใกล้ไกลกบัพืน้ที	่เพรำะ

เกษตรกรบำงรำยจะไม่สำมำรถเปิดเข้ำไปในเวปไซต์ของกรมปศุสัตว์

	 ๙)	 ในเรือ่งกำรสนบัสนนุยำและเวชภณัฑ์	ขอให้เกดิควำมชดัเจนในกำรสนบัสนนุว่ำมกีำรซือ้ขำย	หรอืบรกิำรฟรี	

ในภำคกำรให้บรกิำรของกรมปศุสตัว์	และให้ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัขอควำมร่วมมอืถงึองค์กำรบรหิำรส่วนท้องถิน่ทีจ่ะสนบัสนนุ

งบประมำณในกำรซื้อยำเวชภัณฑ์	โดยให้เป็นประกำศหรือจดหมำยจำกทำงผู้ว่ำรำชกำร	ทุกจังหวัดที่เกิดเหตุระบำด

	 ๑๐)	 ในประเดน็พืน้ทีท่ีป่ระกำศเขตภยัพบิตัโิรคระบำด	ทัง้ประกำศโรคระบำดชัว่ครำวให้มกีำรแจ้งเกษตรกรให้ทรำบ

แนวทำงชดเชยสตัว์ตำย	ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัให้ทนัเวลำ	 โดยมีกำรส�ำรวจสตัว์ทีมี่อำกำรหนกั	ซึง่คำดว่ำไม่รอดก่อน

ตำยเน่ินๆ	เพือ่เป็นข้อมลูอำกำรสตัว์ป่วย

	 ๑๑)	 เปิดสำยด่วน	แจ้งข้อมลูขอควำมช่วยเหลอืจำกเกษตรกร	 ในระดบัพืน้ทีอ่�ำเภอและจงัหวดัเป็นกำรเฉพำะกำรณ์	 

เพือ่ตอบสนองต่อกำรช่วยแก้ปัญหำอำกำรป่วยของโค-กระบอื	ทีไ่ด้รบัผลกระทบ	โดยมเีจ้ำหน้ำทีค่อยตอบค�ำถำมในช่วงเวลำท�ำกำร

	 ๑๒)	 จัดอบรมอำสำสมัครปศุสัตว์ประจ�ำหมู่บ้ำนทุกหมู่บำ้นเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้	 สร้ำงควำมเข้ำใจกำรป้องกัน	 

ควบคมุโรค	รวมทัง้สำระส�ำคญัของพระรำชบญัญตัโิรคระบำดสตัว์	พ.ศ.๒๕๖๔

๗) เรื่อง แนวทางการด�าเนินโครงการ “๑ ต�าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”
 จำก	คณะกรรมกำรด้ำนกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 เสนอต่อ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นข้อเสนอ
	 เรื่องปัญหำที่พบในพื้นที่โครงกำร	เห็นควรปรับปรุงกำรด�ำเนินโครงกำรดังนี้

	 ๑)	 หลักเกณฑ์พิจำรณำควำมเหมำะสมของที่ดินร่วมโครงกำรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ	 และ 

กรมพฒันำทีด่นิให้ค�ำแนะน�ำตำมหลกัวชิำกำร	ผสมผสำนภมิูปัญญำชำวบ้ำนท่ีมีตวัอย่ำงต้นแบบกำรแก้ไขปัญหำท่ีดนิไม่เหมำะสม 

แต่สำมำรถพัฒนำให้มีประสิทธิภำพได้อย่ำงยั่งยืน
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	 ๒)	 ขอให้เกษตรกรมโีอกำสเสนอข้อคดิเหน็ต่อโครงกำรในระดบัปฏบิตัใินพืน้ทีเ่พือ่กำรช่วยเหลอืเกษตรกรต่อไป

	 ๓)	 ในกำรก�ำหนดเงื่อนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำรเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิ์ของเกษตรกร	เช่น	กรณีที่ดินไม่มีเอกสำรสิทธิ ์

ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำร	และต้องมีที่อยู่อำศัยในพื้นที่ที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ	๓๐	วัน	เป็นต้น

	 ๔)	 โครงกำรจะเอ้ือต่อผู้มทีีดิ่นในกำรครอบครองจ�ำนวนมำก	เกรงว่ำผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ไม่ใช่เกษตรกรทีแ่ท้จรงิ	

แต่จะเป็นนำยทุนเจ้ำของที่ดิน	 และควรมีกำรปรับหลักเกณฑ์ให้เอื้อต่อเกษตรกรผู้เช่ำที่ดินท�ำกินซึ่งมีสัญญำเกิน	 ๗-๑๕	ปี	

และได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของที่ดินสำมำรถขอเข้ำร่วมโครงกำรได้

	 ๕)	 ระยะเวลำในกำรประชำสมัพนัธ์ให้คดัเลอืกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรสัน้เกนิไป	ขอให้มกีำรเปิดรบัสมคัรใหม่

	 ๖)	 ควรมผีูแ้ทนสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิร่วมเป็นคณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำรและคณะท�ำงำนขบัเคลือ่นโครงกำร	

๑	ต�ำบล	๑	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

	 ๗)	 ควรมกีำรปรบัปรงุกจิกรรม/หลกัเกณฑ์	ให้สอดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีจ่รงิและสร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมทกุภำคส่วน

๘) เรือ่ง ข้อเสนอเชงินโยบายแนวทางการฟ้ืนฟเูยยีวยาพร้อมกบัปรบัโครงสร้างการเลีย้งสกุร
 จำก	คณะกรรมกำรด้ำนปศุสัตว์

 เสนอต่อ 

	 ๑)	 นำยกรัฐมนตรี	

	 ๒)	 ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรป้องกัน	 ควบคุม	 และก�ำจัดโรคอหิวำต์แอฟริกำ	 ในสุกรแห่งชำติ	 

	 	 (นำยจุรินทร์	ลักษณวิศิษฎ์)

	 ๓)	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

		 ๔)	 ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำสุกรและผลิตภัณฑ์	(Pig	Board)

ประเด็นข้อเสนอ

 มำตรกำรเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินกำรทันที

	 ๑)	 เร่งจ่ำยเงินเยยีวยำเพือ่ชดเชยควำมเสยีหำยจำกโรคระบำดกบัเกษตรกร	รำยกลำง	รำยเลก็	รำยย่อยทีท่�ำลำย 

ซำกสุกรไปแล้ว	ดังนี้

๑.๑)	 ขอให้กรมปศุสัตว์เร่งจ่ำยเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ได้ด�ำเนินท�ำลำยซำกไปแล้ว	 ซึ่งพบว่ำยังมี

เกษตรกรส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับค่ำชดเชย	ซึ่งเวลำได้ล่วงเลยมำนำนพอสมควรแล้ว

๑.๒)	 ขอสนับสนุนงบประมำณเพิ่มเติมในกำรชดใช้รำคำสุกรเพื่อเฝ้ำระวังป้องกันโรค	 อหิวำต์แอฟริกำใน

สุกร	เพื่อรองรับกำรด�ำเนินกำรตำมแผนลดควำมเสี่ยงต่อโรคระบำดส�ำคัญในสุกร

	 ๒)	 รฐับำลควรจัดหำแหล่งเงินกูด้อกเบีย้ต�ำ่หรอืปลอดดอกเบีย้	โดยรฐับำลชดเชยดอกเบีย้ให้	เพือ่ด�ำเนนิกำร	ดงันี้

๒.๑)	 เกษตรกรรำยย่อยและรำยกลำง	 ปรับปรุงโรงเรือน	 สถำนที่	 และระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ	 

เพื่อเป็นระบบ	GFM	ของกรมปสุสัตว์

๒.๒)	 ผูป้ระกอบกำรโรงฆ่ำสกุร	โรงงำนแปรรปู	ปรบัปรงุโรงเรอืนและกระบวนกำรผลติเข้ำสูร่ะบบมำตรฐำน	

GMP,	HACCP	หรือระบบของกรมปศุสัตว์

	 ๓)	 ให้น�ำระบบ	Zoning	และ	Compartment	มำใช้ในกำรควบคุมและป้องกันโรคระบำดสัตว์

	 ๔)	 ขึน้ทะเบยีนคนกลำงรบัซือ้สกุร	(broker)	ทกุรำยทกุขนำด	และออกระเบยีบให้มบีทบำทและควำมรบัผิดชอบต่อ 

หวงโซ่กำรผลิตสุกร	ในฐำนะเครือข่ำยหนึ่งในกำรป้องกันโรคระบำดและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในห่วงโซ่กำรผลิต
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	 ๕)	 เร่งท�ำงำนวิจัยเรื่องผลกระทบของกฎหมำย	 ประกำศกระทรวงต่ำงๆ	 และระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนำ

วงกำรสุกร	โดยเฉพำะรำยกลำง	-	รำยย่อย	เพื่อแก้ไขและปรับปรุงโดยด่วน

	 ๖)	 สนบัสนนุกำรจดัตัง้กองทนุสกุร	ให้เป็นรปูธรรม	ด้วยควำมร่วมมือสนับสนุนงบประมำณจำกกระทรวงพำณชิย์	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ส�ำหรับผู้เลี้ยงสุกร	และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

	 ๗)	 น�ำระบบเศรษฐกิจใหม่	 BCG	Model	 มำใช้ในวงกำรปศุสัตว์	 เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม	 และลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน	มีกำรเร่งท�ำแผนตำมมำตรกำรดังกล่ำวโดยละเอียด	เพื่อเร่งด�ำเนินกำรต่อไป

 

 มำตรกำรระยะปำนกลำง ภำยใน ๓ ปี

	 ๘)	 เร่งรดัให้กรมปศสุตัว์	เพิม่ศกัยภำพในกำรตรวจวนิจิฉยั	ชนัสตูรโรคทีไ่ด้มำตรฐำน	ทัง้ก�ำลงัคนและเครือ่งมอื	หรือ

สร้ำงเครอืข่ำยกำรชนัสตูรโรคกบัมหำวทิยำลยัต่ำงๆ	 ในภมูภิำค	 เพือ่ให้บรกิำรแก่เกษตรกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและรวดเรว็	 

ในกำรเคล่ือนย้ำยและควบคมุโรค

	 ๙)	 สนบัสนนุให้มกีำรวิจัย	และพฒันำกำรเล้ียงสกุรเข้ำสูร่ะบบ	Precision	agriculture	ทีเ่หมำะสมกบัเกษตรกรแต่ละระดบั

รวมถงึกำรวจิยัวคัซีนและชวีภณัฑ์ต่ำงๆ	เพือ่ลดกำรใช้ยำปฏชิวีนะ	โดยสถำบนักำรศกึษำทัง้ในและต่ำงประเทศร่วมกบักรมปศสุตัว์

 

 มำตรกำรระยะยำว ภำยใน ๕ ปี

	 ๑๐)	 ก�ำหนดเป็นวำระแห่งชำติให้ประเทศไทยปลอดจำกโรคปำกและเท้ำเปื่อย	หรือควบคุมโรคได้ด้วยวัคซีนที่มี

ประสิทธิภำพ

	 ๑๑)	 สนับสนุนให้ภำคเอกชนหรือกลุ่มเกษตรกร	 ตั้งโรงงำนผลิตวัคซีนส�ำหรับสัตว์ท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อใช้ใน

ประเทศและจ�ำหน่ำยในกลุ่มอำเซียน	โดยอำจอยู่ในรูป	4P	(Public	Private	Professional	People	Partnership)	
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๒. การประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

	 สภำเกษตรกรแห่งชำติ/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติมีกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ	 กับหน่วยงำน

รำชกำร	สถำบันต่ำงๆ	องค์กรต่ำงๆ	 เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำทำงด้ำนกำรเกษตร	 ในปีงบประมำณ	

๒๕๖๔	ดังนี้

๑) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ กรมเจรจาการค้า 
 ระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์
		 เพื่อด�ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้เกษตรกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น	 เข้ำถึง

และใช้โอกำสจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำ	ภำยใต้ควำมตกลงต่ำงๆ	ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร	ชุมชน	เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
	 บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลำ	 ๒	 ปี	 นับจำกวันที่มีกำรลงนำมร่วมกันเป็นต้นไป	 บันทึกข้อตกลงนี้	 ท�ำเม่ือวันที ่

๒๐	กนัยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑	ทัง้นี	้ภำยใน	๖	เดอืนก่อนท่ีบนัทึกควำมเข้ำใจจะสิน้ผลบงัคบัใช้	ท้ังสองฝ่ำยจะต้องหำรอืกนัว่ำจะมกีำร

ต่ออำยบัุนทกึควำมเข้ำใจฉบบันีห้รอืไม่	 หำกไม่มกีำรหำรอืกนัภำยในก�ำหนดให้ถอืว่ำบนัทกึควำมเข้ำใจฉบบันีม้ผีลบงัคบัใช้ต่อไป 

ครัง้ละ	๒	ปี	จนกว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่จะแจ้งยกเลกิบนัทกึควำมเข้ำใจนีเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย	๓๐	วนั

กรอบแนวทางความร่วมมือ/การด�าเนินการ 
	 ๑)	 ทั้งสองฝ่ำยจะร่วมกันพิจำรณำก�ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือในกำรสร้ำงควำมรู	้ 

ควำมเข้ำใจของเกษตรกร	และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง	ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรตลำดสินค้ำเกษตร	และมีควำมพร้อมต่อกำร

เปิดเสรีทำงกำรค้ำที่เกี่ยวข้องภำยใต้กรอบอ�ำนำจหน้ำที่และงบประมำณของแต่ละฝ่ำย

	 ๒)	 ทั้งสองฝ่ำยจะร่วมมือกันในกำรด�ำเนินงำนตำมรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได ้

เหน็ชอบร่วมกนั	ภำยใต้กรอบอ�ำนำจหน้ำที	่กฎระเบยีบ	วธิปีฏบิตั	ิและงบประมำณท่ีสำมำรถให้กำรสนับสนุนได้ของแต่ละฝ่ำย

	 ๓)	 ทั้งสองฝ่ำยจะร่วมแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ที่ได้เห็นชอบร่วมกัน

๒) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ 
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

วัตถุประสงค์ 
	 ๑)	 เพื่อพัฒนำและขยำยผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ	ร่วมกับเครือข่ำยเกษตรกร	

	 ๒)	 เพื่อบรรเทำปัญหำน�้ำท่วม	น�้ำแล้ง	ในพื้นที่เกษตร	เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำงน�้ำและจัดกำรน�้ำแบบพึ่งตนเอง

ตลอดจนเกิดควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรเกษตร	สร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	แบบมีส่วนร่วม	โดยใช้

พื้นที่	ชุมชนและเกษตรกรเป็นศูนย์กลำง	ผ่ำนกลไกกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมชุมชน
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ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

	 บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลำ	๔	 ปี	 นับจำกวันที่มีกำรลงนำมร่วมกันเป็นต้นไป	บันทึกข้อตกลงนี้ท�ำขึ้นเม่ือวันที	่

๑๑	เดือนพฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	

กรอบแนวทางความร่วมมือ / การด�าเนินการ 
	 ๑)	 สนับสนุนให้เกิดกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน	ในกำรพัฒนำและขยำยผลกำรด�ำเนินงำนตำม	แนวพระรำชด�ำริของ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ	ร่วมกับเครือข่ำย

เกษตรกรอนัจะน�ำไปสูก่ำรบรรเทำปัญหำน�ำ้ท่วม	น�ำ้แล้ง	ในพืน้ท่ีเกษตรเกดิกำรพฒันำโครงสร้ำงและจัดกำรน�ำ้แบบพึง่ตนเอง

ตลอดจนเกิดควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรเกษตร

	 ๒)	 สนับสนนุ	แลกเปลีย่นข้อมลูสำรสนเทศและประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ	ส�ำหรบับรหิำรจัดกำรทรพัยำกร

น�้ำ	เพื่อเป็นตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ	ส�ำหรับขยำยผลสู่กำรปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกร

	 ๓)	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้เกดิระบบพีเ่ลีย้งในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้เพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็

ของเกษตรกร	องค์กรเกษตรกรแบบมส่ีวนร่วม	โดยใช้พืน้ทีช่มุชนและเกษตรกรเป็นศนูย์กลำงผ่ำนกลไกกำรจดัท�ำแผนพฒันำ

เกษตรกรรมชุมชน

๓) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)  
 กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด (ปณท.)

วัตถุประสงค์
	 ส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิ(สกช.)	

และบริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	 (ปณท.)	ประสงค์

จะร่วมมอืกนัในกำรพฒันำระบบงำนในกำรบรกิำร

เกษตรกร	กลุม่เกษตรกร	กลุม่องค์กรเกษตรกร	เพือ่

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน	

โดยกำรด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วกับระบบกำรขนส่งสินค้ำ

เกษตร	 ในกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรศึกษำพัฒนำด้ำน

กำรเกษตร	เพือ่ให้เกิดประโยชน์ในทำงปฏบิตัอิย่ำง

เหมำะสมต่อกำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมรูปแบบ

ใหม่ของประเทศไทย	ตำมนโยบำยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้ำนต่ำงๆ	

	 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดจำกโรคไวรสัโคโรน่ำ	๒๐๑๙	ทีร่ะบำดทัว่ประเทศไทย	ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

โดยตรง	 เนื่องจำกสินค้ำทำงกำรเกษตรของเกษตรกรไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยได้	 และค่ำบริกำรขนส่งที่มีรำคำสูง	 ดังน้ันเพื่อให้

ควำมช่วยเหลือเกษตรกรในด้ำนรำคำ	 ค่ำขนส่ง	 และเป็นกำรแก้ไขปัญหำเพื่อให้เกษตรกรเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง	 

ในอตัรำค่ำขนส่งทีเ่หมำะสม	ผ่ำนช่องทำงทีส่ะดวก	เข้ำถงึง่ำยในระบบทีมี่ควำมโปร่งใสส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิ(สกช.)	 

จึงมีควำมประสงค์ให้บริษัทไปรษณีย์ไทย	 จ�ำกัด	 (ปณท.)	 เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดส่งไปรษณีย์ที่เป็นสินค้ำเพื่อกำรเกษตรให้แก่

เกษตรกร	และใช้	platform	Thailand	postmart	เพือ่เป็นช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำยผลผลติทำงกำรเกษตรให้แก่กลุม่ผูบ้รโิภค

ได้เข้ำถึงได้ง่ำย	ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงระบบกำรจ�ำหน่ำยและขนส่งที่ได้มำตรฐำน
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ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
	 บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลำ	 ๓	 ปี	 นับจำกวันที่มีกำรลงนำมร่วมกันเป็นต้นไป	 บันทึกข้อตกลงน้ีท�ำข้ึน 

เมื่อวันที่	 ๒๖	 เดือนมิถุนำยน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เว้นแต่มีกำรยกเลิกบันทึกข้อตกลงด้วยควำมยินยอมของทั้งสองฝ่ำยเป็น	 

ลำยลักษณ์อักษร

กรอบแนวทางความร่วมมือ / การด�าเนินการ
	 ส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิ(สกช.)	และบรษิทัไปรษณย์ีไทย	จ�ำกดั	(ปณท.)	จะร่วมมือกนัใน	ด้ำนต่ำงๆ	ดงัต่อไปนี้

	 ๑)	 ประสำนควำมร่วมมือเพ่ือด�ำเนินกำรส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกษตรกร	กลุม่เกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	วสิำหกจิชมุชน 

และผู้ประกอบกำรรำยย่อยในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 เข้ำร่วมโครงกำรได้ตำมเป้ำหมำย	 

และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

	 ๒)	 ประสำนควำมร่วมมือเพื่อท�ำกำรประชำสัมพันธ์	 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำย	 สำมำรถด�ำเนินงำนในเชิงธุรกิจได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

	 ๓)	 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน	เรื่องระบบบริกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตรและร่วมกันพิจำรณำก�ำหนด

เงื่อนไข	หลักเกณฑ์กำรด�ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวกับควำมร่วมมือดังกล่ำว	 ได้แก่	 ระบบกำรขนส่ง	อัตรำค่ำบริกำรและอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง

	 ๔)	 ร่วมมือกันในกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดเกี่ยวกับผลผลิตด้ำนกำรเกษตร

	 ๕)	 ใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำรด�ำเนินงำนร่วมกันตำมขอบเขตของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้	 รวมถึงข้อมูล 

ที่ได้รับหรือเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนร่วมกันภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

๔) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อมกับ ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
	 ๑)	 เพือ่ร่วมกนัจดัให้มโีครงกำรหรอืกจิกรรมสนับสนุน	 ส่งเสรมิผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	 

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนด้ำนเกษตรต่ำงๆ	 ที่สอดคล้องกับแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของ

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ	ขนำดกลำงและขนำดย่อม	(สสว.)

	 ๒)	 เพื่อร่วมกันพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู ้ประกอบกำรภำคกำรเกษตร	 ในด้ำนต่ำงๆ	 

เช่น	กำรจดักำร	กำรลดต้นทนุ	กำรสนบัสนนุกำรจดัท�ำมำตรฐำน	กำรวจิยัพฒันำและกำรใช้เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	เป็นต้น

	 ๓)	 เพื่อร่วมกันพัฒนำและจัดท�ำฐำนข้อมูลประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 ทั้งที่อยู่ในระบบ

ทะเบียนพำณิชย์	 และนอกระบบทะเบียนพำณิชย์	 เพื่อประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

ขนำดย่อมของชำติ

ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

	 บันทึกข้อตกลงนี้ท�ำขึ้นเมื่อวันที่	 ๒๕	 เดือน	 กุมภำพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งประสงค์จะยกเลิก 

ควำมร่วมมอืตำมข้อตกลงฉบบันี	้ จะต้องแจ้งล่วงหน้ำให้อกีฝ่ำยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ	 ๓๐	 วนั	 และต้องได้รบั

ควำมยินยอมจำกอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร

รายงานประจ�าปี 2564
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กรอบแนวทางความร่วมมือ / การด�าเนินการ 

 ขอบเขตควำมร่วมมือของ “สสว.”

	 ๑)	 สนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมบริกำรต่ำงๆ	 ในกำรส่งเสริมศักยภำพของผู้ประกอบกำร	 ภำคกำรเกษตร	

กระบวนกำรพัฒนำโครงกำร	 กิจกรรมต่ำงๆ	 ของหน่วยงำนร่วม	 ให้สอดคล้องกับแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม	และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

	 ๒)	 ประสำนและเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ	 และภำคเอกชน	 ที่มีบทบำทส่งเสริมสนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม	ในกำรยกระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมภำคกำรเกษตร

	 ๓)	 สนับสนุนแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชำญ	หรือที่ปรึกษำ	 วิทยำกร	 ระหว่ำงหน่วยงำน	 เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ใน 

กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมภำคกำรเกษตร

	 ๔)	 ประสำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 ขอบเขตควำมร่วมมือของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ (สกช.)

	 ๑)	 ร่วมด�ำเนินงำนกิจกรรมและโครงกำรร่วมกับส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 (สสว.)	 

ในกำรส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมภำคกำรเกษตร

	 ๒)	 ประสำนกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมและโครงกำร	ให้บรรลุวัตถุประสงค์	เป้ำหมำย	ผลผลิตและผลลัพธ์

	 ๓)	 ร่วมมือกับส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	(สสว.)	ในกำรก�ำกับ	ติดตำม	และประเมิน

ผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกรรมและโครงกำร

๕) บนัทกึความร่วมมอืการพฒันาเชิงบรูณาการของหน่วยงานราชการจงัหวดัล�าปาง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดัล�าปาง เครอืข่ายองค์กรเอกชน สถาบนัพฒันา 
 องค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) สถาบนัอดุมศกึษาจงัหวดัล�าปางกบัสภาเกษตรกร 
 จังหวัดล�าปาง

วัตถุประสงค์
	 ๑)	 เพื่อเชื่อมประสำนควำมร่วมมือของหน่วยงำนรำชกำร	องค์กรเอกชน	ในกำรพัฒนำองค์กรชุมชนต่ำงๆ	เช่น	

องค์กรเกษตรกร	 สภำองค์กรชุมชนต�ำบล	 สภำผู้สูงอำยุ	 สภำเด็กและเยำวชน	 สู่กำรพึ่งตนเองอย่ำงเข้มแข็งและช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันตำมควำมเหมำะสมของแต่ละท้องถิ่น

	 ๒)	 เพือ่สร้ำงกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำกระบวนกำรของกลุม่องค์กรเกษตรกร	ขบวนองค์กรชุมชน	และหน่วยงำนภำคี

ในจังหวัดล�ำปำง	ในกำรขับเคลื่อนและสร้ำงพื้นที่รูปธรรมต้นแบบ	๕	ต�ำบลในจังหวัดล�ำปำง

	 ๓)	 เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลต่ำงๆของต�ำบลให้มีกำรด�ำเนินงำนและทิศทำงกำรพัฒนำ	 ที่สอดคล้องกับ 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดล�ำปำง

	 ๔)	 เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยทุกมิติร่วมกันในระดับจังหวัด	 โดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นห้องเรียนทำงสังคมเพ่ือ

น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศชำติ

26

ANNUAL REPORT 2021

National Farmers Council



ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

	 บันทึกข ้อตกลงนี้มีผล	 นับจำกวันที่มีกำรลงนำมร่วมกันเป็นต้นไป	 บันทึกข ้อตกลงนี้ท�ำขึ้นเม่ือวันที	่ 

๒๗	มกรำคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

กรอบแนวทางความร่วมมือ/ การด�าเนินการ 

	 ๑)	 ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำร่วมกนั	โดยมกีำรก�ำหนดพืน้ทีแ่ละเป้ำหมำยกำรพฒันำขององค์กร	ให้มกีำรบรูณำกำร 

ร่วมกันสร้ำงพื้นที่ต้นแบบงำนพัฒนำที่มีควำมมั่นคง	 ม่ังคั่ง	 ยั่งยืน	 สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 ให้เกิดกำร 

รู้รักสำมัคคี	เกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนและสังคม

	 ๒)	 ประสำนควำมร่วมมอืท�ำงำนกบัหน่วยงำนทุกภำคส่วน	ในกำรเป็นกลไกกำรเช่ือมโยงองค์กรต่ำงๆ	ในพืน้ทีเ่พือ่

ขบัเคลือ่นกำรจัดท�ำแผนพฒันำชมุชนท้องถิน่	เพือ่น�ำไปสูชุ่มชนท้องถิน่จดักำรตนเอง	ด้ำนสงัคม	เศรษฐกจิ	ทรพัยำกรธรรมชำติ

สิ่งแวดล้อม	วิถีวัฒนธรรมชุมชน	สุขภำพอนำมัย	กำรศึกษำ

	 ๓)	 สร้ำงกำรเรียนรู้และควำมเข้มแข็งของชุมชนต่ำงๆ	 ในต�ำบลท้ัง	 ๕	 ต�ำบล	 ผ่ำนกำรจัดท�ำแผนแม่บทชุมชน 

ที่ครอบคลุมทุกมิติ	 เช่น	 ด้ำนที่ดินท�ำกิน	 หนี้สิน	 แหล่งน�้ำ	 กำรผลิต	 กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร	 ด้ำนกำรตลำด	 

ด้ำนสุขภำพและระบบสวัสดิกำรของชุมชน

	 ๔)	 จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยในระดับต่ำงๆ	ด้วยกระบวนกำรทำงวิชำกำร	หรือผลงำนวิจัย	เพื่อผลักดันให้เกิด

กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสร้ำงพื้นที่รูปธรรมระดับต�ำบลทั้ง	๕	ต�ำบลกลุ่มเป้ำหมำย

	 ๕)	 จดัให้มรีะบบกำรตดิตำมหนนุเสรมิกำรท�ำงำนและรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรอย่ำงต่อเนือ่ง	พร้อมกับ

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร	และประชำสัมพันธ์ผลงำนต่ำงๆ	เพื่อให้สำธำรณะได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง

๖) บนัทกึความร่วมมอืเพือ่สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน ระหว่าง กองอ�านวยการรกัษา
 ความมั่นคงภายในภาค ๔ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคใต้  
 สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ สมัชชา 
 สุขภาพแห่งชาติ กับ ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
	 ๑)	 เพื่อสร้ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนร่วมกัน	 ในกำรสร้ำงพื้นที่รูปธรรมระดับต�ำบล	 จังหวัด	 สู่ชุมชน

ท้องถิ่นเข้มแข็งจัดกำรตนเอง	ด้ำนแผนพัฒนำเกษตรกรรม

	 ๒)	 เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ระบบอำหำรและควำมมั่นคงทำงอำหำร

	 ๓)	 เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงต้ำนภัยโควิด	๑๙	ภำคใต้

	 ๔)	 เพือ่จดัท�ำข้อเสนอเชงินโยบำยทกุมิตร่ิวมกนั	เป็นปัญหำร่วมกนัในจังหวัดและภำค	(ภำคใต้)

	 ๕)	 เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลร่วมของทั้ง	๕	องค์กร

ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
	 บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลำ	๕	 ปี	 นับจำกวันที่มีกำรลงนำมร่วมกันเป็นต้นไป	บันทึกข้อตกลงนี้ท�ำขึ้นเมื่อวันที	่

๒๔	เดือน	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	เว้นแต่มีกำรยกเลิกบันทึกข้อตกลงด้วยควำมยินยอมทั้ง	๕	องค์กร	เป็นลำยลักษณ์อักษร

รายงานประจ�าปี 2564
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กรอบแนวทางความร่วมมือ / การด�าเนินการ 

 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

	 ๑)	 สร้ำงกระบวนกำรขบัเคลือ่นกำรท�ำงำนร่วมกนัในกำรสร้ำงพืน้ทีร่ปูธรรมระดบัต�ำบล	จงัหวดั	สูช่มุชนท้องถิน่

เข้มแข็งจัดกำรตนเอง	ด้ำนแผนพัฒนำเกษตรกรรม	๑๔	จังหวัดภำคใต้

	 ๒)	 จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยทุกมิติร่วมกัน	เป็นปัญหำร่วมในระดับภำค	(ภำคใต้)

	 ๓)	 ร่วมกันติดตำมหนุนเสริมกำรท�ำงำนและกำรจัดท�ำระบบข้อมูลร่วมกัน	 ๕	 องค์กร	 เช่น	 ด้ำนแผนพัฒนำ

เกษตรกรรม	๑๔	จังหวัดภำคใต้	สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดกำรตนเอง

 สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) ภำคใต้ 

	 ๑)	 เป็นกลไกหรือเวทีบูรณำกำร	 ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำชุมชนท้องถิ่น	 ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ในระดับต�ำบล	 

และเชื่อมโยงสู่กลไกต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ๒)	 ร่วมจัดกระบวนกำรสร้ำงรูปธรรมพื้นที่ตัวอย่ำงร่วมกัน	 ๕	 องค์กร	 เพื่อผลักดันเชิงนโยบำย	 และขยำยผล 

สู่พื้นที่อื่นๆ

	 ๓)	 ร่วมกันติดตำมหนุนเสริมกำรท�ำงำนและกำรจัดท�ำระบบข้อมูลร่วมกัน	 ๕	 องค์กร	 เช่น	 ด้ำนแผนพัฒนำ

เกษตรกรรม	๑๔	จังหวัดภำคใต้	สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดกำรตนเอง

 สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ

	 ๑)	 เป็นกลไกในกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ	เพื่อสุขภำวะแบบมีส่วนร่วม

	 ๒)	 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกร	 โดยเช่ือมโยง	 พลังทำงปัญญำ	 พลังทำงสังคม	 และพลังทำงภำครัฐ	 

ขับเคลื่อนงำนในชุมชน	เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติ

	 ๓)	 ร่วมกันติดตำมหนุนเสริมกำรท�ำงำนและกำรจัดท�ำระบบข้อมูลร่วมกัน	 ๕	 องค์กร	 เช่น	 ด้ำนแผนพัฒนำ

เกษตรกรรม	๑๔	จังหวัดภำคใต้	สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดกำรตนเอง

 กองอ�ำนวยรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 

	 ๑)	 ร่วมจัดท�ำนโยบำย	 อ�ำนวยกำร	 ประสำนงำน	 ก�ำกับดูแล	 เกี่ยวกับกำรจัดตั้งและด�ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำรกิจพิเศษ	ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ที่รับผิดชอบ

	 ๒)	 ให้กำรอ�ำนวยกำร	 ประสำนงำนเพื่อบูรณำกำรกำรปฏิบัติกำรของพลเรือน	 ต�ำรวจ	 ทหำร	 และก�ำลัง	 

ก่ึงทหำร	 ที่ร่วมปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร	 ตำมแผนงำนตลอดจนติดตำมและประเมินผล 

กำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนทกุระดับ	ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์	ท้ังในด้ำนกำรเมือง	เศรษฐกจิ	สงัคมจติวทิยำ	วทิยำศำสตร์

เทคโนโลยี	และกำรทหำร	ให้เป็นไปตำมแผนงำน	ค�ำสัง่	และนโยบำยทีก่องอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร

ก�ำหนด

	 ๓)	 ร่วมกันติดตำมหนุนเสริมกำรท�ำงำนและกำรจัดท�ำระบบข้อมูลร่วมกัน	 ๕	 องค์กร	 เช่น	 ด้ำนแผนพัฒนำ

เกษตรกรรม	๑๔	จังหวัดภำคใต้	สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดกำรตนเอง
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 สถำบันกำรเรียนรู้และพัฒนำเครือข่ำยประชำสังคมชุมชนท้องถิ่น ภำคใต้

	 ๑)	 ด�ำเนินกิจกรรมภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในสังคมด้วยควำมเสมอภำคและมีศักดิ์ศรี

	 ๒)	 สร้ำงและเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยปัญญำเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและสุขภำวะที่ยั่งยืน

	 ๓)	 ประสำนควำมร่วมมอืกบัภำคทีกุภำคส่วนในกำรพัฒนำคุณภำพชวีติทีด่ีและสุขภำวะทีย่ัง่ยนื

๗) บนัทกึความร่วมมอืโครงการพฒันาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสรมิ 
 MSME ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม (สสว.) กับ ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)

วัตถุประสงค์
	 ๑)	 เพื่อสร้ำงกลไกกำรสนับสนุนให้ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจภำคเอกชนสำมำรถมีบทบำทในกำรยกระดับศักยภำพ

กำรด�ำเนินธุรกิจของ	MSME	ในประเด็นที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร

	 ๒)	 เพื่อให้มีกระบวนกำรต้นแบบในกำรให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบกำร	MSME	ผ่ำนระบบผู้ให้

บรกิำรทำงธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิำพ	และสร้ำงโอกำสให้ภำคเอกชน	ได้มส่ีวนร่วมในกำรพฒันำธรุกจิของผูป้ระกอบกำร	MSME	

มำกยิ่งขึ้น

ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
	 บันทกึข้อตกลงนีม้รีะยะเวลำตัง้แต่วันที	่๑๔	กรกฎำคม	๒๕๖๔	จนถึงวันที	่๓๑	สิงหำคม	๒๕๖๔

กรอบแนวทางความร่วมมือ / การด�าเนินการ 

 ขอบเขตหน้ำที่ของส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

	 ๑)	 ตกลงร่วมด�ำเนนิโครงกำร	โดยสนบัสนนุงบประมำณ	จ�ำนวน	๘,๘๐๐,๐๐๐	บำท	(แปดล้ำนแปดแสนบำทถ้วน)	

ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิม่	(ถ้ำม)ี	ตลอดจนค่ำภำษอีำกรอืน่ๆ	แล้วให้กบั	สกช.	และกำรใช้จ่ำยเงนิให้เป็นไปตำมแผนกำรจ่ำยเงนิ

ตำมเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ

	 ๒)	 ประสำนกำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	เป้ำหมำยผลผลิต	และผลลัพธ์

	 ๓)	 ก�ำกับ	ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร

 ขอบเขตหน้ำที่ของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ (สกช.)

	 ๑)	 ตกลงทีจ่ะร่วมด�ำเนนิกำรโครงกำรตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำรและขอบเขตกำรด�ำเนินกำรตำมรำยละเอยีด

โครงกำร	แผนกำรด�ำเนินกำร	และแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่แนบท้ำยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฉบับนี้

	 ๒)	 ด�ำเนินโครงกำร	ปฏิบัติตำมแผนกำรด�ำเนินงำน	แผนกำรใช้จ่ำยเงิน	อย่ำงเคร่งครัด	และให้แล้วเสร็จภำยใน

ระยะเวลำโครงกำร

	 ๓)	 ประสำนกำรด�ำเนินโครงกำร	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	เป้ำหมำย	ผลผลิต	และผลลัพธ์

	 ๔)	 ให้ควำมร่วมมือกับ	สสว.	ในกำรก�ำกับ	ติดตำม	และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร
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๘) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและ 
 พัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด 
 เสรีทางการค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร่วมกัน

	 ระหว่ำงกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ	 ส�ำนักงำน

เศรษฐกิจกำรเกษตรกับกรมปศุสัตว์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย	 (อ.ส.ค.)	 

สภำเกษตรกรแห่งชำติ	 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและ 

น�ำเข้ำแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
	 เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 ให้เกษตรกรท่ีได้รับผล 

กระทบโดยตรง	หรอืโดยอ้อมจำกกำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำในทกุกรอบกำรค้ำเสร	ี(Free	Trade	Area	:	FTA)	เช่น	รำยกำรสนิค้ำ 

โคเนื้อ	โคนม	น�้ำนมดิบ	ชำ	กำแฟ	ผัก	ผลไม้และสินค้ำอื่นๆ	ซึ่งคำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมตกลงกำรค้ำเสรี	เป็นต้น 

เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น	 โดยอำศัยอ�ำนำจหน้ำที่	 บทบำท	 ควำมรู้	 และควำมเชี่ยวชำญของ 

ทุกหน่วยงำนในกำรส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนำกำรด�ำเนินงำนในกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆ

ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
	 ๑	ปี	นับตั้งแต่วันที่มีกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ	(วันที่	๒๙	กันยำยน	๒๕๖๔)	และสิ้นสุดในวันที่	

๓๐	กันยำยน	๒๕๖๕

กรอบแนวทางความร่วมมือ / การด�าเนินการ 
	 ๑)	 กองทนุปรบัโครงสร้ำงกำรผลติภำคเกษตรฯ	และหน่วยงำนในข้อตกลงฉบบันีจ้ะร่วมมอืกนัในกำรแลกเปลีย่น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	ตลอดจนควำมรู้ทำงวิชำกำรระหว่ำงกัน

	 ๒)	 กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ	 และหน่วยงำนในข้อตกลงฉบับน้ีจะร่วมมือกันพัฒนำขีดควำม

สำมำรถในกำรแข่งขนัภำคเกษตร	ทัง้ด้ำนกำรผลติ	กำรแปรรปูและกำรตลำด	รวมถงึกำรพฒันำต่อยอดกำรส่งออกสนิค้ำเกษตร

และน�ำเข้ำปัจจยักำรผลติ	โดยสนบัสนนุกำรจดัฝึกอบรม	ถ่ำยทอดควำมรูแ้ละเทคโนโลยต่ีำงๆให้แก่เกษตรกร	ผูป้ระกอบกำร

บุคลำกรภำครัฐ	ตลอดจนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ	เพื่อประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน	ในที่นี้และเกษตรกรได้รับทรำบ

เพื่อกำรปรับตัว

	 ๓)	 กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ	และหน่วยงำนในข้อตกลงฉบับนี้จะร่วมกันวำงแผนและพัฒนำ

โครงกำร	 เพื่อปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร	โดยหน่วยงำนของรัฐและเอกชนจะเป็นผู้เสนอโครงกำร	ตลอดจนสรรหำ	

คัดเลือกเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 และสถำบันเกษตรกรที่สมควรได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน 

กำรแข่งขันเข้ำร่วมโครงกำร	 ในขณะที่กองทุนฯจะเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนควำมรู้ทำงวิชำกำรในกำรเขียนโครงกำร	 และ

สนับสนุนงบประมำณให้โครงกำรที่เสนอตำมกฎ	ข้อบังคับของกองทุนฯ
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๒.๒ งานตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔
 จ�านวน ๔ งาน / กิจกรรมหลัก ได้แก่

 ๑	 กิจกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต�ำบล	

	 ๒	 กิจกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัด

	 ๓	 โครงกำรพัฒนำอำชีพโดยกำรปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจน�ำร่อง	๓	จังหวัด

	 ๔	 กิจกรรมบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน	หรือเครือข่ำยของสภำเกษตรกรแห่งชำติ/ส�ำนักงำนสภำ

เกษตรกรแห่งชำติ/สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

๑) กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต�าบล

	 	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติแจ้งให้ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดด�ำเนินกิจกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ

เกษตรกรรมระดับต�ำบล	ซึ่งประกอบด้วย

	 ๑)	 จัดท�ำชุดข้อมูลประกอบกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต�ำบล

	 ๒)	 จัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต�ำบล

	 ๓)	 มีกิจกรรมที่น�ำไปขับเคลื่อนพัฒนำอำชีพ	และแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร

	 โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน	ได้แก่	

	 ๑)	 จัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในต�ำบลเป้ำหมำย	 รวมทั้งจัดเวทีระดมควำมคิดเห็นจัดท�ำแผน

พัฒนำเกษตรกรรมต�ำบลได้	จ�ำนวน	๘๔	ต�ำบล	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๙.๐๙	เทียบกับเป้ำหมำย	

	 ๒)	 ส่งแผนพฒันำเกษตรกรรมต�ำบลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	เพือ่บรรจุเป็นแผนพฒันำองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	(อปท.)	หรอืข้อบญัญตัขิององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	จ�ำนวน	๘๔	ต�ำบล	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๙.๐๙	เทียบกบัเป้ำหมำย	

	 ๓)	 จัดท�ำข้อเสนอเพื่อพัฒนำแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร	 จ�ำนวน	 ๑๐๘	 เรื่อง	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 ๒๓๓.๗๖	 

เทียบกับเป้ำหมำย	

	 ๔)	 จัดท�ำโครงกำรหรือกิจกรรมน�ำร่องขับเคลื่อนพัฒนำอำชีพและแก้ไขปัญหำ	 ด้ำนกำรเกษตร	 จ�ำนวน	 

๑๑๒	โครงกำร/กจิกรรม	คิดเป็นร้อยละ	๑๔๕.๔๕	เทยีบกบัเป้ำหมำย	๕)	จดักจิกรรมประชำสมัพนัธ์ทีแ่สดงควำมร่วมมือบรูณำกำร 

ของแผนพฒันำเกษตรกรรมต�ำบล	จ�ำนวน	๘๕	กจิกรรม	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๙.๐๙	เทียบกับเป้ำหมำย	รำยละเอียดตำมตำรำง
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ตาราง ผลการด�าเนินกจิกรรมการจดัท�าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต�าบล  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม
เป้ำหมำย

ผลกำรด�ำเนินกำร

จ�ำนวน

คิดเป็นร้อยละ

เทียบกับเป้ำ

หมำย

๑.	 จัดเกบ็และวเิครำะห์ข้อมลูด้ำนกำรเกษตรในต�ำบลเป้ำหมำย	

	 รวมทั้งจัดเวทีระดมควำมคิดเห็นจัดท�ำแผนพัฒนำ

เกษตรกรรมระดับต�ำบล

๗๗	ต�ำบล ๘๔	ต�ำบล ๑๐๙.๐๙

๒.	 ส่งแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต�ำบลให้	อปท.	เพื่อบรรจุ

เป็นแผนพัฒนำ	อปท.	หรือข้อบัญญัติของ	อปท.	/	ชุมชน
๗๗	ต�ำบล ๘๔	ต�ำบล ๑๐๙.๐๙

๓.	 จัดท�ำข้อเสนอเพื่อพัฒนำแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร ๗๗	เรื่อง ๑๘๐	เรื่อง ๒๓๓.๗๖

๔.	 จัดท�ำโครงกำรหรือกิจกรรมน�ำร่องขับเคลื่อนพัฒนำอำชีพ

และแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร

	๗๗	

โครงกำร	/	

กิจกรรม

๑๑๒

	โครงกำร	/	

กิจกรรม

๑๔๕.๔๕

๕.	 จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ที่แสดงควำมร่วมมือ	บูรณำกำร

ของแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต�ำบล
๗๗	กิจกรรม ๘๔	กิจกรรม ๑๐๙.๐๙
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๒) กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 

	 ในปีงบประมำณ	๒๕๖๔	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติได้มอบหมำยให้สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำ

เกษตรกรจังหวัดด�ำเนินกิจกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัด	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 ๑)	 ได้ทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของจังหวัด	

	 ๒)	 เพือ่จ�ำแนกข้อมลูจำกแผนพฒันำเกษตรกรรมระดบัจงัหวดั	เตรยีมน�ำไปเชือ่มโยงจดัท�ำแผนแม่บทเพือ่พฒันำ

เกษตรกรรม	

	 ๓)	 เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยพัฒนำแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร

	 ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	๒๕๖๔	 มีสภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดจัดท�ำแผน

พัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัด	รวม	๗๗	จังหวัด	พร้อมทั้งจัดท�ำ	

	 ๑)	 สรุปทิศทำงกำรพัฒนำจำกแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัด	 เพื่อน�ำไปเช่ือมโยงจัดท�ำเป็นแผนแม่บทฯ	

ได้จ�ำนวน	๗๗	จังหวัด	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	เทียบกับเป้ำหมำย	

	 ๒)	 สรุปสำระส�ำคัญตำมแผนแม่บทฯ	(มำตรำ	๔๑)	ที่ได้รับจำกกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัด

พร้อมจดัล�ำดับควำมส�ำคญัอย่ำงน้อย	๕	เร่ือง	และบนัทกึข้อมูลเข้ำระบบได้จ�ำนวน	๗๗	จงัหวดั	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	เทยีบกบัเป้ำหมำย 

	 ๓)	 ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรได้	จ�ำนวน	๑๗๕	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๒๗.๒๗	

เทียบกับเป้ำหมำย	รำยละเอียดตำมตำรำง

ตาราง กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม เป้ำหมำย
ผลกำรด�ำเนินกำร

จ�ำนวน คิดเป็นร้อยละ

๑.	 สรปุทศิทำงกำรพฒันำจำกแผนพฒันำเกษตรกรรม

ระดบัจงัหวดัเพือ่น�ำไปเช่ือมโยงจดัท�ำเป็นแผนแม่บทฯ
๗๗	จังหวัด ๗๗	จังหวัด ๑๐๐

๒.	 สรุปสำระส�ำคัญตำมแผนแม่บทฯ	(ม.๔๑)	 

ที่ได้รับจำกกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม

ระดับจังหวัดอย่ำงน้อย	๕	เรื่อง	และบันทึกข้อมูล 

เข้ำระบบ

๗๗	จังหวัด ๗๗	จังหวัด ๑๐๐

๓.	 ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำแก้ไขปัญหำด้ำน

กำรเกษตร
๗๗	เรื่อง ๑๗๕	เรื่อง ๒๒๗.๒๗

รายงานประจ�าปี 2564

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 33



๓) โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ

	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	“โครงกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกรโดยกำรปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ”

ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล�าปาง

	 ๑.	 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร	หลักสูตร	“ไผ่	พืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อสร้ำงรำยได้และกำรฟื้นฟูป่ำ”	รุ่นที่	๑	

ด�ำเนินกำรวันที่	๒๓	–	๒๔	ธันวำคม	๒๕๖๓	ณ	ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรลำนนำ	ต�ำบลแม่สุก	อ�ำเภอแจ้ห่ม	จังหวัดล�ำปำง	

เกษตรกรจ�ำนวน	๗๕	คน	

	 ๒.	 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร	หลักสูตร	“ไผ่	พืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อสร้ำงรำยได้และกำรฟื้นฟูป่ำ”	รุ่นที่	๒	

ด�ำเนินกำรวันที่	๒๑	-	๒๒	มกรำคม	๒๕๖๔	ณ	ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรลำนนำ	ต�ำบลแม่สุก	อ�ำเภอแจ้ห่ม	จังหวัดล�ำปำง	

เกษตรกรจ�ำนวน	๗๕	คน	

	 ๓.	 กิจกรรมกำรสนับสนุนจัดท�ำศูนย์กำรเรียนรู้เรื่องไผ่	จ�ำนวน	๓	ศูนย์	คือ	

	 ๑)	 ศูนย์กำรเรียนรู้กำรขำยพันธุ์ไผ่	

	 ๒)	 ศูนย์กำรเรียนรู้กำรแปรรูปไผ่เพื่อพลังงำน	

	 ๓)	 ศูนย์กำรเรียนรู้กำรแปรรูปไผ่เป็นอุตสำหกรรม	

	 พื้นที่ปลูกไผ่ที่เพิ่มขึ้น	๑,๕๐๐	ไร่

	 งบประมำณที่ใช้	๓๐๐,๐๐๐	บำท	(สำมแสนบำทถ้วน)
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ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

กิจกรรมจัดฝึกอบรม	เรื่องกำรขยำยพันธุ์ไผ่และกำรท�ำเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ไผ่	จ�ำนวน	๒	ครั้ง

ครั้งที่	๑	วันที่	๑๔	–	๑๕	มกรำคม	๒๕๖๔	และครั้งที่	๒	วันที่	๔	–	๕	มีนำคม	๒๕๖๔	

จ�ำนวน	๑๕๐	คน	พื้นที่ปลูกไผ่ที่เพิ่มขึ้น	๑,๕๐๗	ไร่	

งบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น	๒๙๕,๑๒๑	บำท

ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย

	 วันที่	๒๔	ธันวำคม	๒๕๖๓	กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร	เรื่องกำรขยำยพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ	กำรวิเครำะห์

สภำพพื้นที่	กำรผลิต	กำรตลำด	และกำรรวมกลุ่ม	จ�ำนวน	๑๗๕	คน	

	 พื้นที่ปลูกไผ่ที่เพิ่มขึ้น	๘๘	ไร่	

	 งบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น	๓๐๐,๐๐๐	บำท

รวม ๓ จังหวัด ๔๗๕ คน พื้นที่ปลูกไผ่เพิ่มขึ้น ๓,๐๙๕ ไร่ งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น ๘๙๕,๑๒๑ บาท
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๔) กิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน หรือ เครือข่ายของ 
 สภาเกษตรกรแห่งชาติ/ ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 ในปีงบประมำณ	๒๕๖๔	ส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิร่วมบรูณำกำรท�ำงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆ	พร้อมประสำน

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่จ�ำนวน	๗	หน่วยงำน	ดังนี้

(๑) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมกับส�านักงาน 
 สภาเกษตรแห่งชาติด�าเนินโครงการ “จัดการน�้าชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและ 
 ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อพัฒนำและขยำยผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ	ร่วมกับเครือข่ำยเกษตรกร	

	 -	 เพื่อบรรเทำปัญหำน�้ำท่วม	น�้ำแล้ง	ในพื้นที่เกษตร	เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำงน�้ำและจัดกำรน�้ำแบบพึ่งตนเอง

	 -	 เพือ่ให้เกดิควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิกำรเกษตร	สร้ำงควำมเข้มแขง็ของเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	แบบมส่ีวนร่วม	

โดยใช้พื้นที่ชุมชนและเกษตรกรเป็นศูนย์กลำง	ผ่ำนกลไกกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมชุมชน

ผลการด�าเนินงาน 

	 สสน.พิจำรณำอนุมัติโครงกำรปี	 ๒๕๖๔	 โดยเริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่เดือน	 ตุลำคม	 ๒๕๖๓	 -	 กันยำยน	 ๒๕๖๔	 

รวม	๑๘	จังหวัด	รวมงบประมำณที่ได้รับทั้งสิ้นประมำณ	๑๘	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย

	 -	 โครงกำรจัดกำรน�้ำชุมชน	สู่กำรพัฒนำเกษตรกรและท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน	(พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 - โครงกำรพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยเีพือ่บรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ตำมแนวพระรำชด�ำรโิดยชมุชนอย่ำงยัง่ยนื

	 -	๑๐๘	ชุมชนแก้ภัยแล้ง	สนับสนุนโดย	SCG

	 -	 โครงกำรแก้ภัยแล้ง	สนับสนุนโดย	BBL

 ภำคเหนือ	ประกอบด้วย	ก�ำแพงเพชร	น่ำน	และล�ำปำง	

 ภำคกลำงและภำคใต	้ประกอบด้วย	สุพรรณบุรี	สระแก้ว	และชุมพร

 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	มุกดำหำร	บุรีรัมย์	อุบลรำชธำนี	ยโสธร	ศรีสะเกษ	สกลนคร	ร้อยเอ็ด	

อ�ำนำจเจริญ	ชัยภูมิ	หนองบัวล�ำภู	นครรำชสีมำ	ขอนแก่น	

	 เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร	จ�ำนวน	๖,๗๘๘ ครัวเรือน/๒๔,๒๙๗ รำย

	 มีปริมำณน�้ำที่เพิ่มขึ้น	๑,๖๔๖,๗๒๒ ลูกบำศก์เมตร

	 จ�ำนวนพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ทำงกำรเกษตร	๓๓,๔๘๙ ไร่ 
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(๒) สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกบั กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณชิย์ 
 ด�าเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทย ในตลาดการค้าเสรี” 

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจให้กับเกษตรกรเรื่องตลำดกำรค้ำเสรี	 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลง	 FTA	 

ในกำรขยำยกำรส่งออก

	 -	กระตุ้นให้เกษตรกรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เพื่อยกระดับสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภำพ

มำตรฐำนเพื่อเข้ำสู่ตลำดกำรค้ำเสรีในระยะยำว

เป้าหมาย/กิจกรรมที่ส�าคัญ 

	 -	กำรเสวนำเรื่อง	 “ชี้ช่องรวยรุกตลำดส่งออกสินค้ำเกษตรด้วย	 FTA”	 และ	 “ท�ำอย่ำงไรให้ส่งออกสินค้ำเกษตร 

ในตลำดกำรค้ำเสรี”	ได้

	 -	ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้ำหมำยซึ่งด�ำเนินกำรในทุกภำคทั่วประเทศ	จ�ำนวน	 ๒	 คร้ัง	

ได้แก่	จังหวัดอุบลรำชธำนี	และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	

ผลการด�าเนินงาน 

	 เดือนตุลำคม	๒๕๖๓	-	กรกฎำคม	๒๕๖๔	ด�ำเนินกำรในจังหวัดอุดรธำนี	 โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรได้รับ 

ประโยชน์แล้ว	 ๑๕๕	 คนส�ำหรับเดือนสิงหำคม	 ๒๕๖๔	 จะด�ำเนินกำรที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 และจำกสถำนกำรณ ์

กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ๒๐๑๙	หรอื	Covid-๑๙	ท�ำให้ต้องปรบัเปลีย่นเป้ำหมำยโครงกำร	โดยในบำงจังหวัดเป้ำหมำย 

ไม่ได้ด�ำเนินกำรในปีนี้

	 -	 โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรส่งออกในอำเซียน	 กำรท�ำตลำดออนไลน์และ 

ออฟไลน์	ผู้เข้ำร่วมงำนสำมำรถน�ำควำมรู้	ค�ำแนะน�ำที่ได้รับจำกวิทยำกรไปพัฒนำปรับปรุงผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจได้	

	 -	 เกษตรกรทีน่�ำสนิค้ำมำร่วมแสดงและจ�ำหน่ำยในงำน	ใช้เป็นเวทปีระชำสมัพนัธ์สนิค้ำให้เป็นทีรู่จ้กัและสำมำรถ

จบัคูธ่รุกจิกบัผูผ้ลติและผูป้ระกอบกำรในภมูภิำค	เกดิประโยชน์แก่เกษตรกรชมุชน	และเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่ำงเป็น

รูปธรรม	เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรนี้เป็นอย่ำงมำก

(๓) สภาเกษตรกรแห่งชาตร่ิวมกบั ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)
	 ด�ำเนินโครงกำร	น�ำร่องใน	๒	จังหวัด	ประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัย	และลพบุรี	ภำยใต้ชื่อโครงกำร	ดังนี้

	 -	กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยลพบุรีเมืองเกษตรอำหำรปลอดภัย

	 -	กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อน�ำร่องเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยโดยพื้นที่เป็นตัวตั้ง	

	 -	 เพื่อพัฒนำเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยในระดับจังหวัด

	 -	สนับสนุนกลไกกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

	 -	พัฒนำนวัตกรรม	กำรจัดกำรควำมรู้	และกำรขยำยผลด้ำนเกษตรอินทรีย์/เกษตรอำหำรปลอดภัยโดยชุมชน	
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เป้าหมาย/กิจกรรมที่ส�าคัญ 
	 -	 โครงกำร	ขับเคลื่อนเครือข่ำยลพบุรีเมืองเกษตรอำหำรปลอดภัย

	 งบประมำณ	๑,๙๙๐,๐๐๐.-	มี	อปท.เข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	๙	อปท.	เกษตรกร	จ�ำนวน	๑,๒๐๐	คน	เกิดพื้นที่ 

ต้นแบบด้ำนบริหำรจัดกำรตนเองในกำรแก้ปัญหำขำดแคลนน�้ำ	 และกำรปรับเปลี่ยนอำชีพเกษตรกรรมทำงเลือก	 และ 

กำรพัฒนำอำชีพเกษตรกรรุ่นใหม่	คือ	อบต.หนองมะค่ำ	อ�ำเภอโคกสะอำด	จังหวัดลพบุรี

	 -	 โครงกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยงบประมำณ	๔,๔๙๑,๗๕๐.-	บำท	มี	อปท.	 เข้ำร่วมเป็น

เครือข่ำย	๓๖	อปท.	เกษตรกร	จ�ำนวน	๓,๖๐๐	คน

ผลการด�าเนินงาน
	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	ค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรเกษตรกร	ค้นพบพืน้ทีต้่นแบบด้ำนกำรจดักำรตนเองและสำมำรถ

จัดกำรควำมรู้ได้แก่	อบต.เมืองเก่ำ	อ�ำเภอสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย	ในด้ำนกำรปรับเปลี่ยนลดสำรเคมีทำงกำรเกษตร	และ

เกิดพื้นที่ต้นแบบในกำรจัดกำรตนเอง	 เกษตรกรรมเพื่ออุตสำหกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และเกษตรกรรมเพื่อสุขภำวะ	

นวัตกรรมเด่น	กำรลดพื้นที่เผำไร่อ้อย	

(๔) สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

	 ตำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืระหว่ำงส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำตดิ�ำเนินกำรกบับรษิทัไปรษณีย์ไทย	จ�ำกดั
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วัตถุประสงค์
	 เพื่อร่วมมือกันในกำรพัฒนำระบบงำนในกำรบริกำรเกษตรกร	 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำ

ศักยภำพเกษตรกรอย่ำงยั่งยืน	โดยด�ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบกำรขนส่งสินค้ำเกษตร

เป้าหมาย/กิจกรรมที่ส�าคัญ
	 เพื่อร่วมมือกันพัฒนำระบบงำนในกำรบริกำรเกษตรกรองค์กรเกษตรกร	โดยวิธีกำรต่ำง	ๆ	ดังนี้

	 -	กำรขนส่งเหมำคัน	(Archives	–	Giztix	Blog)	กบับรษิทัไปรษณย์ีไทย	จ�ำกดั	โดยเกษตรกรบรรจผุลผลติลงกล่อง	

ซึ่งรถของไปรษณีย์ไปรับในสวน	

	 -	กำรขนส่งแบบ	Door	to	Door	(Transportation	&	yard/Cross	Border	Services)	กบับรษิทัไปรษณย์ีไทย	จ�ำกดั	

เป็นกำรช่วยส่งต่อ	ผลผลิตจำกสวนถึงรั้วบ้ำนผ่ำน	www.thailandpostmart.com

	 -	ร่วมมือกันในกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำด	โดยผ่ำนช่องทำงออฟไลน์ของไปรษณีย์ไทย	ณ	ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ไทย

ผลการด�าเนินงาน
	 ผลกำรด�ำเนนิงำนในปีงบประมำณ	๒๕๖๔	ระหว่ำงส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิกบั	บรษิทั	ไปรษณย์ีไทย	จ�ำกดั	 

โดยส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเข้ำร่วมโครงกำร	 ทั้งสิ้น	 ๑๓	 จังหวัดโดยมีกลุ ่มเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร 

เข้ำร่วมกิจกรรม	จ�ำนวน	๕๗	กลุ่ม/องค์กร	มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยผลิตผลและผลิตภัณฑ์	รวมทั้งสิ้น	๓๗,๗๗๔,๒๑๑	บำท

(๕) สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

	 จัดอบรมระบบทำงไกลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(Zoom)		หลักสูตร	“ฝ่ำวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร go online” 

รายงานประจ�าปี 2564
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วัตถุประสงค์
	 	เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในรูปแบบกำรขำยสินค้ำออนไลน์

เป้าหมาย/กิจกรรมที่ส�าคัญ
	 กิจกรรมกำรจัดอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภำเกษตรกรแห่งชำติและมี 

ควำมต้องกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดในระบบออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	หลักสูตร	 “ฝ่ำวิกฤตโควิค	

ธุรกิจเกษตร	go	online”	โดยจัดอบรมผ่ำนช่องทำง	ZOOM	ด�ำเนินกำร	เมื่อวันจันทร์ที่	๗	มิถุนำยน	๒๕๖๔	

ผลการด�าเนินงาน
 มกีลุม่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเข้ำรบักำรอบรม	จ�ำนวน	๑๐๐	กลุม่	(๑	กลุม่เข้ำรับกำรอบรม	มำกกว่ำ	๑	ท่ำน) 

เป็นกำรจดัอบรมผ่ำนช่องทำง	ZOOM	โดยม	ีนำยสรยทุธ	องัคณำนกุจิ	ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์จำกภำคเอกชน

เป็นวิทยำกร	 โดยผู้เข้ำรับกำรอบรมจะน�ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ลงมือปฏิบัติ	 ได้แก่กำรปรับปรุงหน้ำ	

facebook	 fanpage	 ให้มีควำมทันสมัย	 ปรับปรุงปรุงเนื้อหำใน	 facebook	 fanpage	 ให้น่ำสนใจเลือกเวลำ	 ในกำรPost	

และกำรเริม่เกบ็ข้อมลูและวิเครำะห์ข้อมลูลูกค้ำซึง่จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่กบักลุม่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรทีต้่องกำร

จ�ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ทำง	facebook	fanpage	เกษตรกรและผูน้�ำกลุม่/องค์กรเกษตรกรทีผ่่ำนกำรอบรมน�ำควำมรูไ้ปปรบัขำย

สินค้ำของกลุ่มในรูปแบบออนไลน์	รวมมูลค่ำ	๖๒๘,๙๐๐	บำท

(๖) สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
 ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ด�าเนินโครงการ “พัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัย 
 ยาเสพติด”ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์
	 ส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิและส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ	ตกลงร่วมมอืกนั	

เพือ่ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้เกษตรกรมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในโทษพษิภยัของยำเสพตดิ	และช่วยประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำร	นโยบำย

กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	เพือ่พฒันำและเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมคีวำมร่วมมอื

ระหว่ำงกัน	ทั้งในระดับส่วนกลำงและระดับพื้นที่	

เป้าหมาย/กิจกรรมที่ส�าคัญ
	 กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนยำเสพติด

ผลการด�าเนินงาน
	 สรุปผลกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนยำเสพติดโดยเครือข่ำยสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 ส่งข่ำวสำร 

ให้กับเครือข่ำยในกลุ่มไลน์	๘,๖๖๑	กลุ่ม	 สมำชิกในกลุ่ม	๔๕๘,๔๑๔	รำย	 โดยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด	๑๗	 เรื่อง 

เช่น	 ๑)	 ยำเสพติดผิดกฎหมำย	 ๖	 เทรนด์ฮิต	 ที่พ่อแม่ต้องรู้	 ๒)	 ๙	 วิธีพิชิตใจ	 แน่แค่ไหน	 ก็ไม่กลับไปใช้ยำเสพติด	 

๓)	สร้ำงพื้นที่ปลอดภัย	ในกลุ่มเพื่อน	ท�ำอย่ำงไรดี	๔)	พลังชุมชนเป็นพลังส�ำคัญหยุดยั้งปัญหำยำเสพติด	เป็นต้น
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(๗) สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ร่วมกบัส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม (สสว.) ด�าเนนิโครงการ “พฒันาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงาน 
 ส่งเสริม MSME”

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อสร้ำงกลไกสนับสนุนให้ผู ้ให้บริกำรทำงธุรกิจภำคเอกชน	 สำมำรถมีบทบำทในกำรยกระดับศักยภำพ 

กำรด�ำเนินธุรกิจของ	MSME	ในประเด็นที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร

	 -	 เพื่อให้มีกระบวนกำรต้นแบบในกำรให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบกำร	 MSME	 ผ่ำนระบบผู้ให้

บริกำรทำงธุรกิจที่มีประสิทธิภำพ	และสร้ำงโอกำสให้ภำคเอกชนได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำธุรกิจของผู้ประกอบกำร	MSME	 

มำกยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/กิจกรรมที่ส�าคัญ
	 -	จัดท�ำรำยชื่อผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ	 (Business	

Development	Service	:	BDS)	เพิม่เตมิจำกรำยชือ่ที	่สสว.	

ส่งมอบให้พร้อมรำยละเอียด	โดยจ�ำแนกตำมมิติกำรพัฒนำ

ธุรกิจของ	MSME	ครอบคลุม	๕	ด้ำน

	 -	 รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบกำร	 MSME	

เพื่อเข้ำรับกำรพัฒนำธุรกิจ

	 -	ออกแบบและจัดกิจกรรมให้ควำมช่วยเหลือ

สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่ 

ผู้ประกอบกำร	 MSME	 ผ่ำนระบบผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ	 

อย่ำงน้อย	๑	ด้ำน	ต่อผู้ประกอบกำร	MSME	แต่ละรำย

	 -	ก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินกิจกรรม	ให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุน	และจัดท�ำรำยงำนสรุปผล

ผลการด�าเนินงาน
	 ภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือ	 “โครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยงำนส่งเสริม	MSME”ระหว่ำง 

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อย	 (สสว.)	 กับส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 (สกช.)	 โดยส�ำนักงำน

สภำเกษตรกรแห่งชำติเป็นหน่วยงำนกลำง	 ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงบริกำรพัฒนำธุรกิจระหว่ำงผู้ประกอบกำร 

ภำคกำรเกษตรกบัผูใ้ห้บรกิำรทำงธรุกจิ	(BDS)	โดยมผีูป้ระกอบกำรภำคเกษตรเข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	๘๗	กลุม่	จำก	๗๐	จงัหวดั	 

และผู้ให้บริกำรกำรเชื่อมโยงบริกำรพัฒนำธุรกิจ	 (BDS)	 ภำคเอกชน	 จ�ำนวน	 ๗๘	 รำย	 ให้บริกำรธุรกิจตำมควำมต้องกำร

พัฒนำธุรกิจ	๕	ด้ำน	ดังนี้

	 -	ด้ำนกำรเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภำพธุรกิจ	จ�ำนวน	๘	กลุ่ม	

	 -	ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพและบริหำรจัดกำรธุรกิจ	จ�ำนวน	๕	กลุ่ม

	 -	ด้ำนพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร	จ�ำนวน	๗๐	กลุ่ม

	 -	ด้ำนกำรพัฒนำช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและกำรตลำด	จ�ำนวน	๓	กลุ่ม

	 -	ด้ำนกำรพัฒนำตลำดต่ำงประเทศ	จ�ำนวน	๑	กลุ่ม

	 โดยใช้งบประมำณด�ำเนินโครงกำร	จ�ำนวน	๘,๘๐๐,๐๐๐	บำท	(แปดล้ำนแปดแสนบำทถ้วน)

รูป
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๒.๓ งานที่สภาเกษตรกรจังหวัดสร้างประโยชน์ให้เกิดกับเกษตรกร

๑) การส่งเสรมิสนบัสนนุเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรด้านตลาดผลผลติและผลติภณัฑ์

	 เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	๒๐๑๙	หรือโควิด	–	๑๙	ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนำคม	

๒๕๖๒	จนถงึปัจจบุนั	ภำครฐัมนีโยบำยเข้มงวดและจ�ำกดักำรเดนิทำงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ	จงึเป็นอปุสรรคต่อกำร

ขนส่งเพื่อกระจำยสินค้ำไปยังพื้นต่ำงๆทั้งในประเทศและต่ำงประเทศซึ่งโดยส่วนใหญ่กำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรมักจะ

อำศัยกำรรับซื้อจำกพ่อค้ำคนกลำงที่เดินทำงมำรับซื้อถึงแหล่งผลิต	 เมื่อกำรขนส่งสินค้ำมีปัญหำ	 ส่งผลท�ำให้ประชำชนต้อง

หยุดกำรประกอบกิจกำรให้บริกำรต่ำงๆ	เช่น	โรงงำน	ภัตตำคำร	ร้ำนอำหำร	โรงแรม	กำรก่อสร้ำง	สถำนที่ท่องเที่ยว	ก�ำลัง

ซือ้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศลดลง	สภำเกษตรกรแห่งชำตมินีโยบำยให้สภำเกษตรกรจงัหวดั	ส�ำนกังำนสภำเกษตรกร

จังหวัดช่วยเหลือเกษตรกรด้ำนกำรขำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรกำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆ

	 ในปีงบประมำณ	๒๕๖๔	ส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิได้รวบรวมผลกำรด�ำเนนิงำนของ	สภำเกษตรกรจงัหวดั	

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดในกำรประสำนงำนส่งเสริม	สนับสนุนเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	ด้ำนกำรตลำดผลผลิตและ

ผลิตภัณฑ์	โดยมจีงัหวดัทีเ่ข้ำร่วมด�ำเนนิกจิกรรม	รวม	๔๔	จงัหวดั	ด�ำเนนิกจิกรรม	รวม	๑๑	กจิกรรม	ได้แก่		๑)	ให้ควำมรู้ด้ำนกำร

ตลำดออนไลน์	ประชำสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ออนไลน์และออฟไลน์	จ�ำนวน	๒๘๙	องค์กร	ส่วนผลกำรด�ำเนนิกจิกรรมขำยผลผลติ/

ผลติภณัฑ์มมีลูค่ำทัง้สิน้	๔๗,๓๒๑,๐๗๘	โดยเรยีงล�ำดบัจำกมำกไปหำน้อย	ดงันี	้อนัดบัที	่๑	กจิกรรมกำรขนส่งแบบ	Door	to	

Door	กบับรษิทัไปรษณีย์ไทย	จ�ำกดั	โดยประสำนองค์กรเกษตรกรผูข้ำยสนิค้ำเกษตรจำกจงัหวดัหนึง่เตม็คนัรถ	ขนส่งไปจงัหวดั

ปลำยทำงแล้วประสำนจัดหำสินค้ำเกษตรจำกจังหวัดปลำยทำงบรรุกกลับมำด้วย	มูลค่ำ	๑๕,๖๗๖,๓๖๒	บำท	อันดับที่	๒	 

ขำยแบบออฟไลน์กับบริษัทไปรษณีย์ไทย	 จ�ำกัด	 โดยฝำกขำยสินค้ำเกษตรที่ศูนย์ไปรษณีย์ต่ำงๆ	 มูลค่ำ	 ๑๕,๔๒๑,๐๑๕	

บำท	 อันดับที่	 ๓	 ส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่ำงๆ	 เช่น	 Facebook,	 Line	 มูลค่ำ	 ๕,๐๐๐,๙๘๐	บำท	

อันดับที่	๔	ส่งเสริมกำรขำยสินค้ำแบบออฟไลน์	เช่น	วำงขำยหน้ำร้ำน	จัดบู๊ท	ตลำดนัด	มูลค่ำ	๔,๔๒๓,๓๐๓	บำท	อันดับ

ที่	๕	ประสำนหน่วยงำนรัฐ	เอกชนอื่นๆขำยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์	มูลค่ำ	๓,๗๓๓,๒๘๗	บำท	อันดับที่	๖	ส่งเสริมกำรเปิดร้ำน

บน	ThailandPostmart	มูลค่ำ	๑,๕๕๖,๙๗๑	บำท	อันดับที่	๗	โดยกำรขนส่งเหมำคันกับบริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	มูลค่ำ	

๖๗๖,๘๗๐	บำท	อันดับที่	๘	กิจกรรมอบรม	“ฝ่ำวิกฤตธุรกิจเกษตร	go	online”	มูลค่ำ	๖๒๘,๙๐๐	บำท	ส่วนอันดับที่	๙	

ส่งเสริมเกษตรกรเปิดร้ำนบน	Shopee	มูลค่ำ	๑๐๗,๓๙๐	บำท	อันดับที่	๑๐	ส่งเสริมเกษตรกรเปิดร้ำนบน	Lazada	มูลค่ำ	

๙๖,๐๐๐	บำท	รำยละเอียดตำมตำรำง
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ตาราง การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรด้านการตลาด 
 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์

ล�ำดับ กิจกรรม
จ�ำนวน

องค์กรเกษตรกร ประเภทสินค้ำ มูลค่ำ (บำท)

๑
ให้ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดออนไลน์	ประชำสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ออนไลน์	และออฟไลน์จำก	๔๔	จังหวัด
๒๘๙ - -

๒ ส่งเสริมเกษตรกรเปิดร้ำนบน	Shopee ๓๖ ๔๑ ๑๐๗,๓๙๐

๓ ส่งเสริมเกษตรกรเปิดร้ำนบน	Lazada ๔ ๔ ๙๖,๐๐๐

๔ ส่งเสริมเกษตรกรเปิดร้ำนบน	Thailandpostmart ๔๐ ๔๙ ๑,๕๕๖,๙๗๑

๕
ส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำออนไลน์รูปแบบอื่น	เช่น	

Facebook,	Line
๖๖ ๘๖ ๕,๐๐๐,๙๘๐

๖
ส่งเสริมกำรขำยสินค้ำแบบออฟไลน์	เช่น	

วำงขำยหน้ำร้ำน	จัดบู๊ท	ตลำดนัด
๑๒๒ ๗๘ ๔,๔๒๓,๓๐๓

๗
โดยกำรขนส่งเหมำคัน	(Archives	-	Giztix	Blog)

กับบริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด
๕ ๓ ๖๗๖,๘๗๐

๘
กำรขนส่งแบบ	Door	to	Door	กับบริษัทไปรษณีย์

ไทย	จ�ำกัด
๕๗ ๓๓ ๑๕,๖๗๖,๓๖๒

๙
ขำยแบบออฟไลน์กับบริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	

เช่น	ฝำกขำยสินค้ำที่ศูนย์ไปรษณีย์
๔๕ ๕๒ ๑๕,๔๒๑,๐๑๕

๑๐
ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ	เอกชนอื่นๆขำยผลผลิต	

ผลิตภัณฑ์
- ๔๗ ๓,๗๓๓,๒๘๗

๑๑
กิจกรรมอบรม	“ฝ่ำวิกฤตโควิด	ธุรกิจเกษตร	

go	online”
๔๙ ๗๕ ๖๒๘,๙๐๐

รวมมูลค่ำทั้งสิ้น ๔๗,๓๒๑,๐๗๘
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๒) โครงการ/กิจกรรมทีส่ภาเกษตรกรจงัหวดั รเิริม่ด�าเนนิการเพือ่พฒันาแก้ไขปัญหา 
 ด้านการเกษตรในพื้นที่

 ในปีงบประมำณ	๒๕๖๔	กำรด�ำเนินงำนที่สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดริเริ่มเพื่อพัฒนำ
แก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร	จ�ำแนกเป็นกลุ่มโครงกำร/กิจกรรมได้	 จ�ำนวน	๑๐	กลุ่มโครงกำร/กิจกรรม	 โดยจัดเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนกลุ่มโครงกำร/กิจกรรม	จำกมำกไปหำน้อยได้	ดังนี้	อันดับที่	๑	กลุ่มโครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้	อบรมศึกษำดูงำนแก่
เกษตรกร	มีจ�ำนวน	๑๗	โครงกำร/กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๗๓	อันดับที่	๒	กลุ่มโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่	จ�ำนวน	๑๖	โครงกำร/กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๕๑	อันดับที่	๓	กลุ่มโครงกำรส่งเสริมกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร	มีจ�ำนวน	๑๑	โครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๔๑	อันดับที่	๔	เท่ำกัน	๓	กลุ่มโครงกำร	ได้แก่	กลุ่มโครงกำร
พฒันำคณุภำพสนิค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน	กลุม่โครงกำรเสรมิสร้ำงยวุเกษตรกรและทำยำทเกษตรกร	และกลุม่โครงกำรปลกู
ป่ำเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษำ	ปลูกต้นไม้/ปลูกปะกำรัง	และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีจ�ำนวน	๗	โครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	
๘.๕๔	อันดับที่	๕	เท่ำกัน	๒	กลุ่มโครงกำร	ได้แก่	กลุ่มโครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร	กลุ่มโครงกำรส่งเสริมกำร
ตลำดสินค้ำเกษตร	มีจ�ำนวน	๕	โครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	๖.๑๐	อันดับที่	๖	กลุ่มโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกร/
องค์กรเกษตรกรและเครือข่ำย	มีจ�ำนวน	๔	โครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	๔.๘๘	อันดับที่	๗	กลุ่มโครงกำร/กิจกรรมอื่นๆ	มีจ�ำนวน	

๓	โครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	๓.๖๖	รำยละเอียดตำมตำรำง

ตาราง สภาเกษตรกรจงัหวดั/ส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวัด รเิริม่ด�าเนนิการเพือ่พฒันา
 และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร จ�าแนกเป็น กลุ่มโครงการ/กิจกรรม

ที่ กลุ่มโครงกำร/กิจกรรม
จ�ำนวนโครงกำร/

กิจกรรม
คิดเป็น
ร้อยละ

๑ โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน ๗ ๘.๕๔

๒ โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร ๑๑ ๑๓.๔๑

๓ โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร ๕ ๖.๑๐

๔ โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตร ๕ ๖.๑๐

๕ โครงกำรเสริมสร้ำงยุวเกษตรกรและทำยำทเกษตรกร ๗ ๘.๕๑

๖ โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้	อบรม	ศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร ๑๗ ๒๐.๗๓

๗ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร	และเครือข่ำย ๔ ๔.๘๘

๘ โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษำ	ปลูกต้นไม้/ปลูกปะกำรัง	และ
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๗ ๘.๕๔

๙ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ	และแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ ๑๖ ๑๙.๕๑

๑๐ โครงกำร/กิจกรรมอื่นๆ
๑.	โครงกำรควำมร่วมมือวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้ำวและทดสอบกำรปรับตัวเชิงพื้นที่
๒.	โครงกำรส่งเสรมิประสทิธภิำพกำรประกอบอำชพีเกษตรกรรมจงัหวดัสมทุรสำคร
๓.	โครงกำรมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดชลบุรี	
(พฤกษำตะวันออก	ครั้งที่	๑๕)

๓ ๓.๖๖

รวม ๘๒ ๑๐๐
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๓) ตวัอย่างความส�าเรจ็ของโครงการ/กจิกรรมทีส่ภาเกษตรกรจงัหวดั/ 
 ส�านกังานสภาเกษตรกรจังหวดัรเิริม่ด�าเนนิการ

(๑) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

	 “โครงกำรจัดกำรน�้ำชุมชนสู่กำรพัฒนำเกษตรกรและท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน	 (พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)	

ปีงบประมำณ	พ.ศ.๒๕๖๔	ร่วมกับ	สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำ	(องค์กำรมหำชน)	หรือ	สสน.

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อพัฒนำปรับปรุงแหล่งน�้ำสำธำรณะให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 -	 เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงน�้ำเดิมโดยกำรขุดลอกให้มีควำมลึกเพิ่มขึ้นขุดขยำยพื้นที่แหล่งน�้ำเพิ่มปริมำณกำร 

กักเก็บน�้ำและรองรับน�้ำหลำก

	 -	 เพิ่มแหล่งเก็บกักน�้ำเพื่อบรรเทำปัญหำน�้ำแล้ง	 น�้ำหลำก	 ชุมชนมีน�้ำส�ำรองในกำรอุปโภคและท�ำกำรเกษตร 

ทั้งในกรณีฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง

	 -	 เพื่อลดพื้นที่กำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 สนับสนุนเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่	 สร้ำงอำชีพเสริม	 

เพิ่มรำยได้ให้กับชุมชนจำกกำรปลูกพืชที่เหมำะสมทั้งในฤดูกำลและนอกฤดูกำล

	 -	 เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรน�้ำชุมชนร่วมกันระหว่ำงท้องถิ่นและประชำชน

	 -	 เพื่อแก้ปัญหำน�้ำเพื่ออุปโภคและน�้ำเพื่อกำรเกษตร

เป้าหมาย 

	 -	 เป็นแหล่งส�ำรองน�้ำเพื่อท�ำกำรเกษตรในพื้นที่ต�ำบลศรีสว่ำง	 อ�ำเภอโพนทรำย	 และต�ำบลภูเขำทอง	 

อ�ำเภอหนองพอก	ได้ตลอดทั้งปี

	 -	ชุมชนเกิดกำรบริหำรจัดกำรน�้ำใช้เพื่ออุปโภค

	 -	ชุมชนเกิดกำรบริหำรจัดกำรน�้ำระหว่ำงท้องถิ่นกับประชำชน

กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
	 -	ประชุมปรึกษำหำรือคณะกรรมกำรแสดงควำมคิดเห็น	เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่ร่วม	

	 -	 รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนชุมชน	 เช่น	 พื้นที่กำรเกษตร	 เส้นทำงน�้ำ	 แหล่งน�้ำ	 โครงสร้ำงน�้ำ	 แผนที่น�้ำ	 และจัดท�ำ 

ผังน�้ำ	รวมถึงสรุปปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไข

	 -	 ร่วมส�ำรวจ	สรุปปัญหำ	แนวทำงกำรแก้ไข	ออกแบบโครงสร้ำง	ประมำณกำรและลงมือปฏิบัติ

ผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ)
	 -	ชุมชนต�ำบลภูเขำทอง	 อ�ำเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ปริมำณน�้ำที่เพิ่มขึ้น	 ๓๓,๐๐๐	 ลูกบำศก์เมตร	 

จ�ำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์	๕๘๙	ครัวเรือน	๒,๕๕๔	รำย	จ�ำนวนพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ทำงเกษตร	๗๓๐	ไร่

	 -	ชุมชนต�ำบลศรีสว่ำง	 อ�ำเภอโพนทรำย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ปริมำณน�้ำท่ีเพิ่มข้ึน	 ๒๓,๔๐๐	 ลูกบำศก์เมตร	 

จ�ำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์	๒๕๓	ครัวเรือน	๘๙๔	รำย	จ�ำนวนพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ทำงเกษตร	๑,๔๘๕	ไร่
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(๒) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

	 “โครงกำรบัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง	 ชุมชนบ้ำนห้วยหยวก	 หมู่ที่	 ๖	 ต�ำบลแม่ขะนิง	 อ�ำเภอเวียงสำ	 

จงัหวดัน่ำน”

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อแก้ปัญหำน�้ำอุปโภค	-	บริโภค	และคุณภำพน�้ำ

	 -	 เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงแหล่งน�้ำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 -	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งน�้ำอุปโภคจำกต้นน�้ำเข้ำเก็บถังส�ำรองน�้ำประปำ

	 -	 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่ำต้นน�้ำ

	 -	 เพื่อสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรน�้ำชุมชนและทรัพยำกรธรรมชำติ	โดยชุมชนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน

เป้าหมาย
	 เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือกันในชุมชน	 มีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำชุมชนอย่ำงเป็นระบบ	 ในชุมชนบ้ำนห้วยหยวก	 

หมู่ที่	๖	ต�ำบลแม่ขะนิง	อ�ำเภอเวียงสำ	จังหวัดน่ำน

กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
	 -	จัดเวทีประชุม	 เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนโครงกำรในพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบนพื้นฐำนข้อมูล	 

ข้อเท็จจริง	และหำทำงสรุปร่วมกัน

	 -	 รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนชุมชน	เช่น	พื้นที่เกษตร	เส้นทำงน�้ำ	แหล่งน�้ำ	โครงสร้ำงน�้ำ	แผนที่น�้ำ	และจัดท�ำผังน�้ำ	

รวมถึงสรุปปัญหำและแนวทำงแก้ไข

	 -	ส�ำรวจ	สรุปประเด็นปัญหำ	แนวทำงแก้ไข	ออกแบบโครงสร้ำง	ประมำณกำร

	 -	จัดท�ำโครงกำรเสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

	 -	ด�ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร

	 -	ติดตำม	ประเมินผลและสรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำร
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การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ)
	 ด�ำเนินงำนพัฒนำแหล่งน�้ำอุปโภคบริโภค	ประกอบด้วย	๓	แผนงำน	ดังนี้

	 แผนงำนที่	๑	ปรับปรุงระบบน�้ำอุปโภค	๑.๑	ก่อสร้ำงฝำยดักตะกอน	จ�ำนวน	๒	จุด	พร้อมขุดลอกตะกอนหน้ำฝำย	

๑.๒	ขุดลอกตะกอนหน้ำฝำยเดิม	(SCG)	

	 แผนงำนที่	๒	ปรับปรุงคุณภำพน�้ำบริโภค	๒.๑	เสริมระบบกรองน�้ำดื่ม	จ�ำนวน	๒	จุด	

	 แผนงำนที่	๓	ฟื้นฟูแหล่งต้นน�้ำ	๓.๑	ปรับปรุงโครงสร้ำงแหล่งน�้ำ	(ฝำย)	จ�ำนวน	๒	จุด	(เสริมสันฝำยและขุดลอก

ตะกอนหน้ำฝำย)	๓.๒	สร้ำงฝำยชะลอน�้ำ	จ�ำนวน	๒๐	จุด	ตำมร่องห้วยสำขำ	

	 -	 ชุมชนมีน�้ำอุปโภค	บริโภคที่เพียงพอ	บรรเทำปัญหำขำดแคลนน�้ำในช่วงฤดูแล้ง

	 -	 คุณภำพของน�้ำอุปโภค	-	บริโภค	สะอำด	ไม่มีสำรเคมีปนเปื้อน

	 -	 มีแหล่งน�้ำและปริมำณน�้ำส�ำรองของชุมชนเพิ่มขึ้น

	 -	 ผู้รับประโยชน์จ�ำนวน	๑๗๙	ครัวเรือน	๘๖๒	คน	

	 -	 ระบบกักเก็บน�้ำ	ระบบจ่ำยน�้ำเดิม	ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

(๓) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล�าปาง ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

	 “โครงกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกรโดยกำรปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ”

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	เรื่องกำรปลูกไผ่	(กำรคัดเลือกสำยพันธุ์,	บ�ำรุงรักษำไผ่)	กำรสำธิต/ฝึกปฏิบัติ

ปลูกไผ่	ตอนกิ่งพันธุ์ไผ่	และทดลองกำรปลูกไผ่ทดแทนกำรปลูกข้ำวโพด	สร้ำงรูปแบบโมเดล	กำรฟื้นฟูป่ำ	สร้ำงควำมมั่นคง

ทำงด้ำนเศรษฐกิจครอบครัว

	 -	 เพือ่ให้ควำมรูเ้รือ่งกำรแปรรปู	ใช้ประโยชน์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรยดือำยผุลติภณัฑ์จำกไผ่เป็นอำชพีใหม่ 

ของเกษตรกร	 และพัฒนำควำมรู้เรื่องกำรต่อยอดสู่อุตสำหกรรมต่อเน่ืองเป็นถ่ำนไผ่	 เฟอร์นิเจอร์	 บ้ำนไผ่	 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 

จำกไผ่และกำรตลำดของไผ่	เพิ่มมูลค่ำและรำยได้ให้กับเกษตรกร

	 -	 เพือ่บรหิำรจดักำรฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่ำเสือ่มโทรมให้กลบัมสีภำพป่ำดงัเดมิ	เป็นต้นแบบในกำรพฒันำเกษตรกรรำยย่อย

ที่อำศัยและท�ำกินในพื้นที่ห่ำงไกล	หรือพื้นที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์

	 -	 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพโดยกำรปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ

เป้าหมาย
	 -	 เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดพัฒนำทักษะแนวทำงกำรปลูกไผ่	 (กำรปลูกไผ่	 กำรคัดเลือกสำยพันธุ์	 กำรบ�ำรุง

รักษำไผ่	กำรสำธิต/ฝึกปฏิบัติตอนกิ่งพันธุ์ไผ่	กำรแปรรูป	กำรใช้ประโยชน์และพัฒนำควำมรู้เรื่องกำรต่อยอดสู่อุตสำหกรรม	

ในพื้นที่จังหวัดล�ำปำง	จ�ำนวน	๑๕๐	คนและปลูกไผ่พื้นที่รวม	๑,๕๐๐	ไร่	(รำยละประมำณ	๑๐	ไร่)

	 -	 เกษตรกรมีกำรปรับอำชีพโดยกำรปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ	มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรเพิ่มขึ้น

กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
	 -	อบรมเชิงปฏิบัติกำร	 หลักสูตร	 “ไผ่	 พืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อสร้ำงรำยได้และกำรฟื้นฟูป่ำ”	 จ�ำนวน	 ๒	 รุ่น	 

รุ่นละ	๗๕	คน	รวม	๑๕๐	คน
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	 -	ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลโครงกำร

	 -	จัดท�ำแปลงสำธิตเรื่องไผ่	๑	แปลง

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ)
	 -	 เกิดโมเดลรูปแบบกำรฟื้นฟูป่ำ	 และสร้ำงอำชีพแก่เกษตรกร	 รูปแบบ/แนวทำงในกำรจัดกำรให้เกษตรกร 

อยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืน	

	 -	 เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงสำมำรถเรียนรู้กำรปรับเปลี่ยนจำกรูปแบบกำรเพำะปลูกพืชเชิงเดี่ยว	เช่น	ยำงพำรำ	

และพืชไร่	เป็นกำรเพำะปลูกไผ่แบบผสมผสำนสำมำรถพึ่งพำกันและกันในกำรฟื้นฟูป่ำและสร้ำงอำชีพแก่เกษตรกร	

	 -	 เกิดกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้ำนพลังงำนชุมชน	(ไฟฟ้ำชุมชน)	

	 -	 เกดิกำรพฒันำเกษตรกรในกำรแปรรปูไผ่ในเชิงอุตสำหกรรม	ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรท่ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคมจ�ำนวน	๑๕๐	รำย

(๔) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

		 “โครงกำร	“บวร”	ร่วมใจสร้ำงชุมชนคุณธรรม”	กิจกรรม	“กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระดับชุมชน”

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน	 เรียนรู้	พัฒนำตนเอง	พัฒนำอำชีพ	 เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยใช้หลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ

	 -	 เพื่อให้ประชำชนได้เห็นถึงคุณค่ำกำรมีส่วนร่วม	และมีกำรรวมกลุ่มอำชีพในชุมชน	

กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
	 -	คัดเลือกชุมชนที่มีกำรร่วมกลุ่มอำชีพและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพ	จ�ำนวน	๑	กลุ่มอำชีพ	

	 -	จัดกิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำอำชีพตำมควำมต้องกำรของกลุ่มอำชีพที่เสนอ	

	 -	จัดหำวัตถุดิบ	วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอำชีพให้กับกลุ่มเพื่อไปพัฒนำต่อยอดในกำรพัฒนำอำชีพต่อไป

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ)
	 กลุ่มเกษตรกรแปรรูปมะพร้ำวต�ำบลขอนคลำน	 จ�ำนวน	๑๕	 คน	 ได้รับควำมรู้กำรผลิตปุ๋ยจำกเปลือกมะพร้ำวที่ 

ผ่ำนกำรคดัเลอืกเข้ำร่วมโครงกำรจำกเจ้ำหน้ำทีส่ถำนพีฒันำทีด่นิสตลู	ในกำรพฒันำต่อยอดอำชพีโดยกำรท�ำปุย๋และดนิปลกู 

บรรจุกระสอบเอำไว้ใช้เองภำยในกลุ่มและจ�ำหน่ำย	 โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก	 กอ.รมน.จังหวัดสตูล	 
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ในกำรจัดหำวัตถุดิบ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 ได้แก่	 หน้ำดิน	 ข้ีไก่	 เครื่องเย็บกระสอบ	 กระสอบ	 เป็นต้น	 เป็นเงิน	 ๔๐,๐๐๐	บำท	 

เพื่อสร้ำงรำยได้และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลุ่มองค์กรเกษตรกร	ให้ควำมมั่นคงในอำชีพต่อไป

(๕) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

	 “กิจกรรมกำรพัฒนำยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตร”

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร

	 -	 เพื่อยกระดับรำยได้	คุณภำพชีวิตของเกษตรกร	และพัฒนำองค์กร

	 -	 เพื่อสร้ำงกลไกกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งภำครัฐภำควิชำกำร	 ภำคเอกชน	

และภำคประชำสังคม	โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลำง	(Farmer-centered)	

	 -	 เพื่อพัฒนำ	และปรับปรุงคุณภำพดิน	พื้นที่เกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน

กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
	 -	สภำเกษตรกรจังหวัดคัดเลือกองค์กรเกษตรกรที่มีควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมด้ำนเกษตรเข้ำระบบจัดเก็บ

ข้อมูลของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดจ�ำนวน	๗	องค์กรเกษตรกร	และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร	รวมทั้งเก็บตัวอย่ำงดิน	

	 -	กำรประสำนกำรท�ำสัญญำซื้อขำยผลผลิตข้ำวองค์กรเกษตรกรที่มีควำมพร้อมและส่งมอบเมล็ดพันธุ์

	 -	จดัเกบ็ข้อมลูของส�ำนกังำนสภำเกษตรกรจงัหวดัและตรวจติดตำมกระบวนกำรผลติข้ำวกลุม่/องคก์รเกษตรกร

ผู้ปลูกข้ำวทั้งนำปีและนำปรัง	

	 -	กิจกรรมอบรมกำรบริหำรจัดกำรและกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตกลุ่มองค์กร/เกษตรกร/สมำชิกสภำเกษตรกร 

จ�ำนวน	๒	กลุม่ละ	๑๐	คน	รวม	๒๐	คน	หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและส�ำนกังำนสภำเกษตรกรจงัหวดัจ�ำนวน	๒	ครัง้ๆ	ละ	๑๐	คน	

	 -	จัดเก็บข้อมูลและตรวจติดตำมกำรเก็บเกี่ยวข้ำวกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเพื่อเช่ือมโยงกำรผลิต	 และตลำดรับซื้อ

ผลผลิต	

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ)
	 -	 เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำกำรแก้ปัญหำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนกำรด�ำรงชีวิตที่ดีขึ้น

	 -	 ได้ข้อเสนอหรือแนวทำงกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร

	 -	 เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อแก้ไขปัญหำให้แก่เกษตรกร	เป็นกำรน�ำร่อง	และ

จะมีกำรเผยแพร่ขยำยผลไปด�ำเนินกำรในพื้นที่ต่ำงๆ

	 -	มีกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพดินด้วยกำรวิจัยและวิเครำะห์	เพื่อพัฒนำผลผลิตให้มีคุณภำพ

(๖) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

	 	โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร	“กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดและระบบบริกำรขนส่งสินค้ำทำงกำร

เกษตร	โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ของ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด”	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.๒๕๖๔	ภำยใต้

กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง	ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	กับบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด
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วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อให้เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	และกลุ่มองค์กรเกษตรกร	มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดและ

ระบบบริกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร	โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด

	 -	 เพ่ือให้เกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 และกลุ่มองค์กรเกษตรกร	 สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับมำปรับใช้ในกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรตลำดของตนเองได้จริง

	 -	 เพือ่ให้กำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิประโยชน์สงูสดุในกำร

พัฒนำด้ำนกำรเกษตร

กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
	 -	คัดเลือกเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 และกลุ่มองค์กรเกษตรกร	 ท่ีมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 

ที่ได้มำตรฐำนสินค้ำ	หรือใบรับรอง	เช่น	เกษตรอินทรีย์	เกษตรปลอดภัย	อย.	ใบประกำศ	OTOP	๔-๕	หรือได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำน	เข้ำร่วมโครงกำร

	 -	อบรมเชิงปฏิบัติกำร	 “กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดและระบบบริกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร	 

โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ของ	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ำกัด”	 โดยวิทยำกำรจำกส�ำนักงำนไปรษณีย์เขต	 ๕	 

บริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ)
	 -	 เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มองค์กรเกษตรกรจ�ำนวน	๑๔	กลุ่ม	๒๒	รำย	สำมำรถสมัครและใช้เทคนิคกำรขำย

สินค้ำออนไลน์ผ่ำนเว็ปไซต์	Thailandpostmart	ได้	

	 -	 เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มองค์กรเกษตรกร	และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	เข้ำร่วมจ�ำนวน	๓๕	รำย	

องค์กรเกษตรกร	ได้เข้ำร่วมจ�ำหน่ำยสนิค้ำทำงกำรเกษตร	โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ของบรษิทั	ไปรษณย์ีไทย	จ�ำกดั

(๗) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

	 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำหอมแดงศรีสะเกษแบบครบวงจรปีกำรผลิต	๒๕๖๓/๖๔

วัตถุประสงค์
	 เพือ่กระจำยสนิค้ำหอมแดงและกระเทยีม	GI	ศรสีะเกษ	โดยกำรเชือ่มโยงกำรตลำด/แลกเปลีย่นสนิค้ำ/และจดัท�ำ

ข้อตกลงในกำรซื้อสินค้ำล่วงหน้ำ	(MOU)	เกิดกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนทั้งภำยในจังหวัด	และต่ำงจังหวัด
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กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
	 -	จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์หอมแดงสื่อรักผ่ำนไปรษณีย์ไทย	 เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์หอมแดงและ 

กระเทียม	GI	ศรีสะเกษ	

	 -	ประสำนงำนกับส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด	เชื่อมโยงกำรตลำด/แลกเปลี่ยนสินค้ำ/และจัดท�ำข้อตกลงในกำรซื้อ

สินค้ำล่วงหน้ำ

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ)
	 -	ผู ้ประกอบกำรทั่วไปและเกษตรกรจ�ำหน่ำยทำงออนไลน์	 จ�ำนวน	 ๙๐	 รำย	 ซึ่งมียอดจ�ำหน่ำยประมำณ 

วันละ	๕๐	-	๑๐๐	กิโลกรัม	มูลค่ำจ�ำนวนวันละ	๗๖,๕๐๐	–	๒๑๖,๐๐๐	บำท	และในช่วงที่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมหอมแดง 

ส่ือรักผ่ำนไปรษณย์ีในช่วงเทศกำลวนัวำเลนไทน์	โดยมยีอดกำรฝำกส่งหอมแดงและกระเทยีมผ่ำนไปรษณย์ี	จ�ำนวน	๘.๔๖๓๔	ตนั	

	 -	ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดศรีสะเกษประสำนงำนกับส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหน่วยงำนต่ำงๆ	 และ 

ผู้ประกอบกำร	 ด�ำเนินกำรเชื่อมโยงกำรตลำด/แลกเปลี่ยนสินค้ำ/และจัดท�ำข้อตกลงในกำรซื้อสินค้ำล่วงหน้ำ	 (MOU)	 

ซึ่งผลกำรกระจำยสินค้ำหอมแดง	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๙	 มกรำคม	 –	 ๒๒	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๔	ปริมำณรวมทั้งสิ้น	 ๔๖.๓๑๙	 ตัน	 

มูลค่ำรวม	๑,๑๑๘,๕๗๑	บำท
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(๘) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล�าปาง ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและ 
 การแพทย์ทางเลือก

	 ด�ำเนินโครงกำรศึกษำรูปแบบกำรปลูกกัญชำในระบบแปลงเปิดเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อผลิตพืชกัญชำส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในต�ำรับยำทำงกำรแพทย์แผนไทย	 กำรแพทย์พื้นบ้ำนและกำรแพทย์

ทำงเลือกที่มีคุณภำพ	 และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรแพทย์อื่นๆ	 เพื่อรักษำผู้ป่วยหรือใช้ส�ำหรับกำรวิจัยพัฒนำทำงกำรแพทย์

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ภำยใต้กรอบที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

	 -	 เพื่อศึกษำรูปแบบกำรปลูกที่เหมำะสมส�ำหรับพืชกัญชำสำยพันธุ์ไทยในระบบแปลงเปิด	 โดยปลูกตำมแนวทำง

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลำนนำ	 จังหวัดล�ำปำง	 ที่เหมำะสมส�ำหรับพื้นที่	 และประชำชนเพื่อประโยชน์

ทำงกำรแพทย์แผนไทย	ภำยใต้กรอบที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

	 -	 เพื่อศึกษำเรื่องกำรจัดกำรดินและธำตุอำหำรที่เหมำะสม	ส�ำหรับกำรผลิตพืชกัญชำอินทรีย์	ในระบบแปลงเปิด	

ภำยใต้กรอบที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

	 -	 เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 ด้ำนกำรปลูกพืชกัญชำสำยพันธุ์ไทยในระบบแปลงเปิดให้แก่วิสำหกิจชุมชนและ

เกษตรกร	ภำยใต้กรอบที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

ผลการด�าเนินงาน
	 -	 ได้ข้อมูลเชิงวิชำกำรที่เป็นระบบด้ำนกระบวนกำรผลิต	 กำรปลูก	 สำยพันธุ์	 กำรจัดกำรดินรูปแบบกำรปลูก	 

กำรจัดกำรเศษเหลือหลังกำรเก็บเกี่ยว	และกำรควบคุมให้เป็นไปตำมมำตรฐำน	เพื่อให้น�ำไปสู่กำรต่อยอดและพัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรที่ครบวงจรได้ดียิ่งขึ้น

	 -	 ได้น�ำเศษเหลอืของพชืกญัชำหลงักำรเกบ็เกีย่วหรอืต้นพชืกญัชำทีไ่ม่สมบรูณ์ทีไ่ด้จำกโครงกำรฯ	ของกลุม่วสิำหกจิ

ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลำนนำ	 จังหวัดล�ำปำง	 ไปใช้ในด้ำนปศุสัตว์เพื่อทดแทนยำปฏิชีวนะ	ท�ำให้ผลผลิตด้ำนปศุสัตว ์

มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคและลดต้นทุนกำรผลิตด้วย
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(๙) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 จัดอบรมมำตรฐำนสุขลักษณะที่ดีในกำรผลิต	หรือ	จีเอชพี	(GHP	:	Good	Hygiene	practice)	เป็นมำตรฐำนด้ำน

ควำมปลอดภัยทำงอำหำรและมำตรฐำน	อย.

วัตถุประสงค์
	 -	 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย	(อย.)

	 -	 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ผลการด�าเนินงาน
	 -	ผู้เข้ำร่วมอบรม	จ�ำนวน	๒๕	คน	 ได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย	 (อย.)และสำมำรถถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ	ได้

	 -	กลุ่มเกษตรกรสำมำรถสร้ำงมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย	(อย.)	ให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและสำมำรถสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำกำรเกษตรได้	จ�ำนวน	๒	กลุ่ม

(๑๐) ส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัสตลู บรูณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 แก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งกรอกแบก”

	 กำรแก้ไขปัญหำที่ดินสำธำรณประโยชน์	 “ทุ่งกรอกแบก”	 ร่วมประชุมกับนำยอ�ำเภอละงู	 หัวหน้ำส่วนรำชกำร	

ก�ำนันต�ำบลละงู	 และผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่	 ๘	 ต�ำบลละงู	 อ�ำเภอละงู	 จังหวัดสตูล	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหำท่ีดิน

สำธำรณประโยชน์	“ทุ่งกรอกแบก”	กรณีเกษตรกรได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำกมีผู้บุกรุกป่ำสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์	 (ทุ่งกรอก

แบก)	หมู่ที่	๘	ต�ำบลละงู	อ�ำเภอละงู	จังหวัดสตูล	เพื่อจับจองที่ดินท�ำกินเป็นจ�ำนวนมำก	โดยที่ประชุมได้ร่วมหำรือแนวทำง

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ	และตรวจสอบข้อเท็จจริงวำงกรอบแนวเขต	แผนที่ทุ่งกรอกแบก	และส�ำรวจจ�ำนวนครัวเรือน

ที่ท�ำประโยชน์ในที่ดินสำธำรณประโยชน์ทุ่งกรอกแบก	เพื่อป้องกันกำรบุกรุก	เข้ำท�ำประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมำยและลดข้อ

พิพำทเรื่องแนวเขตที่ดิน	และดูแลรักษำให้คงที่อยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม	

ผลการด�าเนินงาน
	 จำกกำรจดัประชมุระดบัอ�ำเภอ	ได้ข้อสรปุว่ำให้น�ำพืน้ทีแ่ปลงดงักล่ำวจ�ำนวน		๘๘๙	ไร่	ให้ส�ำนกังำนปฏริปูทีด่นิจงัหวดั

ท�ำกำรปฏริปูทีด่นิ		แต่ก่อนจะน�ำมำปฏริปูทีด่นิได้ต้องผ่ำนควำมเหน็ชอบของสภำ		อบต.ก่อน		ทีป่ระชมุจงึมมีตใิห้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

น�ำรำยละเอียดและข้อมูลทั้งหมดเข้ำที่ประชุมสภำ	อบต.และเมื่อผ่ำนมติที่ประชุม		อบต.แล้วก็จะได้น�ำไปปฏิรูปที่ดินต่อไป

(๑๑) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล�าพูน ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

	 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดออนไลน์บน	Thailandpostmart	ให้แก่กลุ่มสภำองค์กรชุมชนต�ำบลต้นธง	ภำยใต้

โครงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต�ำบล	ปีงบประมำณ	พ.ศ.๒๕๖๔
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วัตถุประสงค ์

	 เพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ	Thailandpostmart	และเพือ่เพิม่ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผลผลติ

และสินค้ำของกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบออนไลน์	ให้แก่กลุ่มสภำองค์กรชุมชนต�ำบลต้นธง	

ผลการด�าเนินงาน
	 -	กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้ำใจกำรสมัครใช้งำนและหลักกำรน�ำสินค้ำลงจ�ำหน่ำยสินค้ำบนแพลตฟอร์มไทยแลนด์

โพสต์มำร์ท	(Thailandpostmart)

	 -	กลุ่มเกษตรกรสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้	และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับสมำชิกคนอื่นๆได้

	 -	กลุม่เกษตรกรมช่ีองทำงกำรจ�ำหน่ำยผลผลติและสนิค้ำของกลุม่เกษตรกรบนแพลตฟอร์มไทยแลนด์โพสต์มำร์ท

(๑๒) ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสตูลร่วมบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำที่ดินกำรขอต่ออำยุหนังสืออนุญำต

ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ	ที่ดินสำธำรณประโยชน์	“ทุ่งนำพรุ”

วัตถุประสงค์
	 เพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินกำรขอต่ออำยุหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐท่ีดินสำธำรณประโยชน	์ 

“ทุ่งนำพรุ”

ผลการด�าเนินงาน
	 เกษตรกรได้รับหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐบำลเป็นกำรชั่วครำวตำมนโยบำยแก้ไขปัญหำ 

ควำมยำกจน	 จ�ำนวน	 ๓๙๓	 แปลง	 เนื้อที่	 ๒,๘๐๐	 ไร่กรณีเกษตรกรที่ปลูกยำงพำรำไว้	 หำกยำงครบอำยุต้องโค่นแล้ว	 

ก็สำมำรถยื่นค�ำร้องขอสงเครำะห์กับกำรยำงแห่งประเทศไทยได้	 กรณียำงพำรำ	 ปำล์มน�้ำมันรำคำผลผลิตตกต�่ำเกษตรกร 

จะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินประกันรำยได้	 ตำมนโยบำยของรัฐบำล	 ท�ำให้สร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กับพี่น้องเกษตรกร 

ชำวต�ำบลน�้ำผุด	และต�ำบลเขำขำวที่ท�ำกินอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นอย่ำงยิ่ง
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๒.๔ โครงการ/กิจกรรม

๑) ผลการด�าเนนิงานของกลุม่การก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการทีด่ี

	 (๑)	 ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบให้ค�ำปรึกษำ	 แนะน�ำ	 และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนสภำเกษตรกร

แห่งชำติ/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดตำมแผนกำรตรวจสอบ	ประจ�ำปีงบประมำณ	๒๕๖๔	 (วันท่ี	 ๑	 ตุลำคม	๒๕๖๓	 

ถึง	 ๓๐	 กันยำยน	 ๒๕๖๔)	 โดยด�ำเนินกำรตรวจสอบหน่วยงำน	 ตำมแผนกำรตรวจสอบ	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 ๒๕๖๔	 

จ�ำนวน	๑๙	หน่วย/จังหวัด	ประกอบด้วย	ส�ำนักงำนบริหำรกลำงและส�ำนักงำน	สภำเกษตรกรจังหวัด	๑๘	จังหวัด

	 (๒)	 ทบทวนและจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน	:	กำรเบิกจ่ำยเงินของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดจ�ำนวน	๔	ครั้ง	

โดยมีกำรท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำน	มีกำรจัดกำรประชุม	และพิจำรณำกำรจัดท�ำร่ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำน	เพื่อให้ส�ำนักงำน

สภำเกษตรกรจังหวัดใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน	 ที่จะท�ำให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินมีควำมถูกต้อง	 

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนให้กับผู้ปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น

	 (๓)	 กำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.๒๕๖๔	 จ�ำนวน	๑	 รำยงำน	 โดยมีกำร

รวบรวม	วิเครำะห์	และสรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื่อให้พนักงำนของส�ำนักในสังกัด

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 และพนักงำนส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดได้รับทรำบข้อบกพร่อง/	ข้อคลำดเคลื่อนใน

กำรปฏิบัติงำน	และจะได้น�ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 (๔)	 จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	จ�ำนวน	๑	แผน	เพื่อช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของ

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติมีประสิทธิภำพ	ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น	รำยละเอียดตำมตำรำง

ตาราง ผลการด�าเนินงานของกลุ่มการก�ากับดูแลการบริหารจัดการที่ด ี
 ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม

ผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มกำรก�ำกับดูแล

กำรบริหำรจัดกำรที่ดี

เป้ำหมำย ผลกำรด�ำเนินงำน คดิเป็นร้อยละ

(๑)	กำรตรวจสอบ	ให้ค�ำปรึกษำ	แนะน�ำ	และติดตำมกำรปฏิบัติ

งำนของหน่วยงำนในส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติและ

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดตำมแผนกำรตรวจสอบ	

ประจ�ำปีงบประมำณ	๒๕๖๔

๑๙	หน่วย ๑๙	หน่วย ๑๐๐

(๒)	ทบทวนและจดัท�ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำน	:	กำรเบกิจ่ำยเงนิของ

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด
๕	ครั้ง ๔	ครั้ง ๘๐

(๓)	กำรจดัท�ำรำยงำนสรปุผลกำรตรวจสอบ	ประจ�ำปีงบประมำณ	

พ.ศ.	๒๕๖๔
๑	รำยงำน ๑	รำยงำน ๑๐๐

(๔)	จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๕ ๑	แผน ๑	แผน ๑๐๐
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๒) กิจกรรมการจัดท�าข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรของ 
 สภาเกษตรกรจังหวัด

	 ตำมพระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๕๓	มำตรำ	๓๓	(๖)	ก�ำหนดให้สภำเกษตรกรจังหวัดมีอ�ำนำจ

หน้ำที่เสนอนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับภำคเกษตรกรรม	 รวมทั้งรำคำผลผลิตทำง

เกษตรกรรมทีไ่ม่เป็นธรรมต่อสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิโดยในปีงบประมำณ	๒๕๖๔	สภำเกษตรกรจงัหวดัได้ด�ำเนนิกำรรวบรวม

ข้อมูลปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมต้องกำรของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร	 เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเพื่อพัฒนำแก้ไขปัญหำ

ในรูปแบบมำตรกำร/แนวทำงด�ำเนินกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ	หรือโครงกำร	หรือยุทธศำสตร์	หรือข้อเสนอแก้ไขระเบียบ	

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเสนอหน่วยงำนที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหำ	แบ่งออกเป็น	๗	กลุ่มข้อเสนอ	เรียงล�ำดับจำกมำกไปน้อย	

ดังนี้	อันดับที่	๑	กลุ่มข้อเสนอด้ำนกำรผลิต	มีจ�ำนวน	๓๔	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๒๐	อันดับที่	๒	กลุ่มข้อเสนอด้ำนแหล่ง

น�้ำเพื่อกำรเกษตร	จ�ำนวน	๓๐	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๓๐	อันดับที่	๓	กลุ่มข้อเสนอด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร	จ�ำนวน	๒๐	เรื่อง	

คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๐๐	อันดับที่	๔	กลุ่มข้อเสนอด้ำนอื่นๆ	จ�ำนวน	๑๗	เรื่อง	คิดเป็นเป็นร้อยละ	๑๓.๖๐	อันดับที่	๕	กลุ่มข้อ

เสนอด้ำนที่ดินท�ำกิน	จ�ำนวน	๑๔	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๒๐	และอันดับที่	๖	เท่ำกัน	๒	กลุ่มข้อเสนอ	ได้แก่	กลุ่มข้อเสนอ

ด้ำนหนี้สิน	และกลุ่มข้อเสนอด้ำนสิทธิเกษตรกร	จ�ำนวน	๕	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๔

	 เมือ่พจิำรณำกำรตอบสนองของหน่วยงำนทีร่บัข้อเสนอ	พบว่ำ	กลุม่ข้อเสนอทีม่กีำรตอบสนองจำกหน่วยงำนมำก

ที่สุด	ได้แก่	กลุ่มข้อเสนอด้ำนกำรผลิต	จ�ำนวน	๑๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๘๙	อันดับที่	๒	ได้แก่	กลุ่มข้อเสนอด้ำนแหล่ง

น�้ำเพื่อกำรเกษตร	จ�ำนวน	๙	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๐	อันดับที่	๓	ได้แก่	กลุ่มข้อเสนอด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร	จ�ำนวน	๘	เรื่อง	

คิดเป็นร้อยละ	๑๗.๗๘	ตำมล�ำดับ	 โดยหำกพิจำรณำกำรตอบสนองของหน่วยงำนในแต่ละกลุ่มข้อเสนอ	แสดงว่ำ	กลุ่มข้อ

เสนอด้ำนที่ดินท�ำกินได้รับกำรตอบสนองจำกหน่วยงำนสูงสุด	ร้อยละ	๕๐	อันดับที่	๒	ได้แก่	กลุ่มข้อเสนอด้ำนอื่นๆ	ได้รับ

กำรตอบสนองจำกหน่วยงำนร้อยละ	๔๑.๑๘	อันดับที่	๓	ได้แก่	กลุ่มข้อเสนอด้ำนรำคำสินค้ำเกษตรกร	ได้รับกำรตอบสนอง

จำกหน่วยงำนร้อยละ	๔๐	รำยละเอียดตำมตำรำง

ตาราง กิจกรรมการจัดท�าข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  
 ของสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กลุ่มของข้อเสนอที่ส่งให้หน่วยงำน
จ�ำนวนข้อเสนอ กำรตอบสนองของหน่วยงำน

จ�ำนวน
เรื่อง

คิดเป็น
ร้อยละ

จ�ำนวน
เรื่อง

คิดเป็น 
ร้อยละ

กำรตอบสนองคิดเป็นร้อยละ
ของแต่ละกลุ่มข้อเสนอ

๑.	 ข้อเสนอด้ำนกำรผลิต ๓๔ ๒๗.๒๐ ๑๓ ๒๘.๘๙ ๓๘.๒๔

๒.	 ข้อเสนอด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร ๒๐ ๑๖.๐๐ ๘ ๑๗.๗๘ ๔๐.๐๐

๓.	 ข้อเสนอด้ำนแหล่งน�ำ้เพือ่กำรเกษตร ๓๐ ๒๔.๐๐ ๙ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐

๔.	 ข้อเสนอด้ำนหนี้สิน ๕ ๔.๐๐ ๑ ๒.๒๒ ๒๐.๐๐

๕.	 ข้อเสนอด้ำนที่ดินท�ำกิน ๑๔ ๑๑.๒๐ ๗ ๑๕.๕๖ ๕๐.๐๐

๖.	 ข้อเสนอด้ำนสิทธิเกษตรกร ๕ ๔.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๗.	 ข้อเสนอด้ำนอื่นๆ ๑๗ ๑๓.๖๐ ๗ ๑๕.๕๖ ๔๑.๑๘

รวม ๑๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๔๕

รายงานประจ�าปี 2564
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๓) การเผยแพร่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์  
 ผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่างๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

	 จำกกำรรวบรวมผลกำรด�ำเนนิงำนประชำสมัพนัธ์ของสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำตผ่ิำน

ช่องทำงสื่อมวลชนสำขำต่ำงๆ	มีจ�ำนวนรวม	๘๗๓	ครั้ง	ซึ่งจ�ำแนกได้เป็น	๗	กลุ่ม	เรื่อง	โดยกลุ่มเรื่องที่มีกำรประชำสัมพันธ์

จ�ำนวนมำกที่สุดอันดับ	 ๑	 ได้แก่	 ผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ/มอบนโยบำย/เสนอรัฐบำลพัฒนำ

แก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร	 จ�ำนวน	๒๔๖	ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๑๘	 กลุ่มเรื่องอันดับ	 ๒	 ได้แก่	 ผลกำรปฏิบัติงำนของ

สภำเกษตรกรแห่งชำติ/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 หำรือและร่วมบูรณำกำรด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

จ�ำนวน	๑๘๖	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๓๑	กลุ่มเรื่องอันดับ	๓	ได้แก่	สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	

หำรือและร่วมบรูณำกำรกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องขบัเคลือ่นงำน/โครงกำร/กจิกรรมด้ำนกำรผลติ/กำรแปรรปูและกำรตลำด	

จ�ำนวน	๑๗๙	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๕๐	กลุ่มเรื่องอันดับที่	๔	ได้แก่	สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	

จัดอบรม	สัมมนำถ่ำยทอดควำมรู้	จ�ำนวน	๗๖	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	๘.๗๑	อันดับ	๕	ได้แก่	สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำน

สภำเกษตรกรจังหวัด	ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโรคระบำดพืช/ปศุสัตว์	รำคำปัจจัยกำรผลิตและรำคำขำยผลผลิต	จ�ำนวน	๗๐	

คร้ัง	คดิเป็นร้อยละ	๘.๐๒	กลุม่เรือ่งอนัดบั	๖	ได้แก่	กำรประชมุสภำเกษตรกรแห่งชำต	ิและกำรประชมุสภำเกษตรกรจงัหวดั	

จ�ำนวน	๖๒	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	๗.๑๐	ส่วนกลุ่มเรื่องอันดับที่	๗	ได้แก่	กลุ่มเรื่องอื่นๆ	จ�ำนวน	๕๔	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	๖.๑๙

	 ทัง้นีห้ำกจ�ำแนกช่องทำงสือ่ต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรประชำสมัพนัธ์แสดงว่ำ	มกีำรประชำสมัพนัธ์ทำงสือ่ออนไลน์มำกทีส่ดุ	

จ�ำนวน	๘๗๐	ครั้ง	รองลงไป	ได้แก่	ทำงสื่อสิ่งพิมพ์	๒	ครั้ง	และทำงโทรทัศน์	๑	ครั้ง	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดตำมตำรำง

ตาราง การเผยแพร่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/ 
 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
 สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ชื่อเรื่อง

ช่องทำงสื่อ

(ครั้ง) รวม
คิดเป็น

ร้อยละ
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

๑.	 ผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนสภำเกษตรกร

แห่งชำติ/มอบนโยบำย/เสนอรัฐบำลพัฒนำ

แก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร

๑ - - ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๘.๑๘

๒.	 ผลกำรปฏบัิตงิำนของสภำเกษตรกรแห่งชำต/ิ 

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	หำรือ 

และร่วมบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนร่วมกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

- - ๑ ๑๘๕ ๑๘๖ ๒๑.๓๑
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ชื่อเรื่อง

ช่องทำงสื่อ

(ครั้ง) รวม
คิดเป็น

ร้อยละ
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

๓.	 สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำ

เกษตรกรจังหวัดจัดอบรมสัมมนำ	 

ถ่ำยทอดควำมรู้

- - - ๗๖ ๗๖ ๘.๗๑

๔.	 สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำ

เกษตรกรจังหวัด	หำรือและร่วมบูรณำกำร

กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงำน

โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรผลิต/กำรแปรรูป

และกำรตลำด

- - ๑ ๑๗๘ ๑๗๙ ๒๐.๕๐

๕.	 สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำ

เกษตรกรจังหวัด	ด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 

โรคระบำดพืช/ปศุสัตว์	รำคำปัจจัยกำรผลิต

และรำคำขำยผลผลิต

- - - ๗๐ ๗๐ ๘.๐๒

๖.	 กำรประชุมสภำเกษตรกรแห่งชำติและ 

กำรประชุมของสภำเกษตรกรจังหวัด
- - - ๖๒ ๖๒ ๗.๑๐

๗.	 อื่นๆ - - - ๕๔ ๕๔ ๖.๑๙

รวม ๑ - ๒ ๘๗๐ ๘๗๓ ๑๐๐

๔) การเผยแพร่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด/ส�านักงาน 
 สภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อมวลชนสาขาต่างๆ

 ปี	๒๕๖๔	สภำเกษตรกรจังหวัด/ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	มีผลกำรประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กร

เกษตรกรได้ทรำบข้อมูลข่ำวสำรรวมทั้งสิ้น	 จ�ำนวน	 ๔,๒๒๑	 เรื่อง	 สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น	 ๙	 กลุ่มเรื่อง	 เรียงล�ำดับกำร

ประชำสัมพนัธ์จำกมำกไปหำน้อยได้ดงันี	้กลุม่เรือ่งอนัดบัที	่๑	รบัฟังปัญหำและร่วมขบัเคลือ่นโครงกำร/กจิกรรม	พฒันำและ

แก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่	จ�ำนวน	๙๒๗	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๙๖	กลุ่มเรื่องอันดับที่	๒	กำรประชุมของสภำ 

เกษตรกรจังหวัด/คณะท�ำงำน/คณะผู้ปฏิบัติงำนสภำเกษตรกรระดับต�ำบลและระดับอ�ำเภอ	 จ�ำนวน	 ๗๙๗	 เรื่อง	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๑๘.๘๘	 กลุ่มเรื่องอันดับที่	 ๓	 ด้ำนอื่นๆ	 เช่น	 กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกร	 กำรจัดรำยกำรวิทยุ	 ร่วมงำนพิธีกับส่วน 

รำชกำรอืน่ๆ	จ�ำนวน	๖๕๘	เรือ่ง	คิดเป็นร้อยละ	๑๕.๕๙	กลุม่เรือ่งอนัดบัที	่๔	ร่วมประชมุ/จดัโครงกำร/จดักจิกรรมด้ำนกำรเกษตร 
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ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด	จ�ำนวน	๖๑๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๕๒	กลุ่มเรื่องอันดับที่	๕	สถำนกำรณ์สินค้ำ 

เกษตร/รำคำ/สภำพภูมิอำกำศ/ข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตร	 จ�ำนวน	๓๘๑	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	๙.๐๓	 กลุ่มเรื่องอันดับที่	 ๖	 

กำรด�ำเนินงำนด้ำนแผนพัฒนำเกษตรกรรมต�ำบล/แผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัด	จ�ำนวน	๓๒๙	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๗.๗๙	

กลุ่มเรื่องอันดับที่	 ๗	 ร่วมบูรณำกำรกับหน่วยงำนด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตร	 จ�ำนวน	 ๒๗๙	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖.๖๑	 

กลุ่มเรื่องอันดับที่	 ๘	 กำรประชุม/อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกร	 จ�ำนวน	 ๑๕๖	 เรื่อง	 

คดิเป็นร้อยละ	๓.๗๐	กลุม่เรือ่งอนัดบัที	่๙	สร้ำงควำมเข้มแขง็แก่องค์กรเกษตรกรด้ำนกำรผลติ	กำรแปรรปู	จ�ำนวน	๘๑	เรือ่ง	

คิดเป็นร้อยละ	๑.๙๒	รำยละเอียดตำมตำรำง

ตาราง จ�านวนกลุ่มเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ล�ำดับที่ กลุ่มเรื่องที่ประชำสัมพันธ์
จ�ำนวน

เรื่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

๑
กำรประชุมของสภำเกษตรกรจังหวัด/คณะท�ำงำน/คณะผู้ปฏิบัติงำนสภำเกษตรกร

ระดับต�ำบล/อ�ำเภอ
๗๙๗ ๑๘.๘๘

๒ กำรด�ำเนินงำนด้ำนแผนพัฒนำเกษตรกรรมต�ำบล/แผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัด ๓๒๙ ๗.๗๙

๓
ร่วมประชุม/จัดโครงกำร/จัดกิจกรรมด้ำนกำรเกษตรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ในจังหวัด
๖๑๓ ๑๔.๕๒

๔ สถำนกำรณ์สินค้ำเกษตร/รำคำ/สภำพภูมิอำกำศ/ข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตร ๓๘๑ ๙.๐๓

๕ กำรประชุม/อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแก่เกษตรกร ๑๕๖ ๓.๗๐

๖
รับฟังปัญหำและร่วมขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม	พัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำน

กำรเกษตรในพื้นที่
๙๒๗ ๒๑.๙๖

๗ ร่วมบูรณำกำรกับหน่วยงำนด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตร ๒๗๙ ๖.๖๑

๘ สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรด้ำนกำรผลิต	กำรแปรรูป ๘๑ ๑.๙๒

๙
ด้ำนอื่นๆ	เช่น	กำรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร	จัดรำยกำรวิทยุ	ร่วมงำนพิธีกับส่วน

รำชกำรอื่น	ฯลฯ
๖๕๘ ๑๕.๕๙

รวม ๔,๒๒๑ ๑๐๐
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๕) การรบัขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัปี ๒๕๖๔

 ปีงบประมำณ	๒๕๖๔	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติได้รวบรวมข้อมูลผลกำรรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

จำกส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	๗๗	จังหวัด	แยกเป็น	๔	ภำค	รวมจ�ำนวน	๖๘๙	องค์กร	โดยภำคภำคตะวันออกเฉียง

เหนอื	มกีำรรบัขึน้ทะเบยีนองค์กรเกษตรกรมำกทีส่ดุ	จ�ำนวน	๒๘๖	องค์กร	รองลงมำ	ได้แก่	ภำคกลำงและภำคเหนอื	จ�ำนวน	

๑๔๓	องค์กรเท่ำกัน	ส่วนภำคใต้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรน้อยที่สุด	จ�ำนวน	๑๑๗	องค์กร	

	 หำกจ�ำแนกตำมประเภทขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	 ปรำกฏว่ำเป็นประเภทคณะเกษตรกรมำกที่สุด	 

จ�ำนวน	 ๕๓๐	 องค์กร	 รองลงมำ	 ได้แก่	 ประเภทกลุ่มเกษตรกร	 จ�ำนวน	 ๔๒๔	 องค์กร	 และประเภทสหกรณ์น้อยที่สุด	 

จ�ำนวน	๒๔	องค์กร	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดปรำกฏในตำรำง

ตาราง ผลการรบัขึน้ทะเบยีนองค์กรเกษตรกรของส�านกังานสภาเกษตรกร จงัหวดั
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ล�ำดับที่ ภำค
องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

สหกรณ์ คณะเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร รวม

๑ กลำง ๓ ๗๐ ๗๐ ๑๔๓

๒ เหนือ ๒ ๑๑๕ ๗๐ ๑๔๓

๓ ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ ๒๕๔ ๒๕๘ ๒๘๖

๔ ใต้ - ๙๑ ๒๖ ๑๑๗

รวม ๒๔ ๕๓๐ ๔๒๔ ๖๘๙

๖) การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติได้รวบรวมข้อมูลผลกำรรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร	 ตั้งแต่ปีงบประมำณ	

๒๕๕๗	–	๒๕๖๔	ซึง่ผลกำรรบัขึน้ทะเบยีนองค์กรเกษตรกรสะสม	๗	ปี	รวมทัง้สิน้มจี�ำนวน	๕,๙๗๙	องค์กร	แยกเป็นรำยภำค	

ได้แก่	อันดับ	๑	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีกำรรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร	จ�ำนวน	๒,๔๖๒	องค์กร	อันดับ	๒	ได้แก่	

ภำคกลำง	มกีำรรบัขึน้ทะเบยีนองค์กรเกษตรกร	จ�ำนวน	๑,๒๖๑	องค์กร	อนัดบั	๓	และอนัดบั	๔	ได้แก่	ภำคใต้และภำคเหนอื	

จ�ำนวน	๑,๑๕๕	องค์กร	และ	๑,๑๐๑	องค์กร	ตำมล�ำดับ	

	 หำกจ�ำแนกตำมประเภทขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	 ปรำกฏว่ำเป็นประเภทคณะเกษตรกรมำกที่สุด	 

จ�ำนวน	๓,๘๖๖	 องค์กร	 รองลงมำ	 ได้แก่ประเภทกลุ่มเกษตรกร	 จ�ำนวน	๑,๗๐๒	 องค์กร	 และประเภทสหกรณ์น้อยที่สุด	

จ�ำนวน	๔๑๑	องค์กร	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดตำมตำรำง

รายงานประจ�าปี 2564

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 61



ตาราง  ผลการรบัขึน้ทะเบยีนองค์กรเกษตรกรของส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๔ 

ล�ำดับที่ ภำค
องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

สหกรณ์ คณะเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร รวม

๑ กลำง ๗๐ ๘๗๘ ๓๑๓ ๑,๒๖๑

๒ เหนือ ๘๘	 ๕๙๙	 ๔๑๔	 ๑,๑๐๑

๓ ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑๗	 ๑,๕๘๒	 ๗๖๓	 ๒,๔๖๒

๔ ใต้ ๑๓๖ ๘๐๗ ๒๑๒ ๑,๑๕๕

รวม ๔๑๑ ๓,๘๖๖ ๑,๗๐๒ ๕,๙๗๙

๗) การพัฒนาบุคลากรของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกร 
 แห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยากรกระบวนการแผนพัฒนา 
 การเกษตรระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน”

-	 กลุ่มเป้ำหมำย	ผู้บริหำรส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	พนักงำนส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ/พนักงำน

ส�ำนกังำนสภำเกษตรกรจงัหวดัระดบัหวัหน้ำส�ำนกังำน/หวัหน้ำส่วน/ฝ่ำย	และระดบัปฏบิตักิำรของส�ำนกังำน

สภำเกษตรกรแห่งชำติ	ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	จ�ำนวน	๑๐๐	รำย

	-	ระยะเวลำด�ำเนินกำร	วันที่	๑๒	–	๑๓	พฤศจิกำยน	๒๕๖๓

	-	สถำนที่ด�ำเนินกำร	โรงแรมมำรวย	กำร์เด้นท์	กรุงเทพมหำนคร
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๒) ชื่อโครงการ การฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หลักสูตร  
 “พนักงานรุ่นใหม่ (young smart office)”

วัตถุประสงค์

	 -	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่	แนวนโยบำยในกำรปฏิบัติงำน

	 -	 เพื่อให้พนักงำนได้พัฒนำทักษะ	 สมรรถนะ	 และเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำร	 แนวทำงกำรปฏิบัติงำน	 

และวิธีกำรครองตน	 ครองงำน	 อย่ำงชัดเจน	 เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	 สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงอย่ำงรวดเร็ว	 

และมีประสิทธิภำพ

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นพนักงำนของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ(ส่วนกลำง)	และส�ำนักงำนสภำเกษตรกร

จงัหวดัระดับปฏบิตักิำร	ระดบัหวัหน้ำฝ่ำย	หวัหน้ำส่วน	และระดบัหวัหน้ำส�ำนกังำน	ทีไ่ด้รบักำรบรรจแุต่งตัง้ในปีงบประมำณ	

๒๕๖๔	จ�ำนวนทั้งสิ้น	๑๔๓	รำย	ประกอบด้วย

	 -	พนักงำนระดับปฏิบัติกำรของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	(ส่วนกลำง)	จ�ำนวน	๑๓	รำย

	 -	พนักงำนระดับปฏิบัติกำรของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	จ�ำนวน	๔๔	รำย

	 -	พนักงำนระดับหัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำส่วน	ของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	(ส่วนกลำง)	จ�ำนวน	๔	รำย	

	 -	พนักงำนระดับหัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำส่วน	ของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	๖๙	รำย

	 -	พนักงำนระดับหัวหน้ำส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	จ�ำนวน	๑๓	รำย

ระยะเวลาการด�าเนินงาน

	 วันที่	๒๑	กันยำยน	๒๕๖๔	ถึงวันที่	๒๓	กันยำยน	๒๕๖๔	ระยะเวลำรวม	๓	วัน

วิธีการฝึกอบรม

	 -	อบรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(Zoom	conference)

	 -	อภิปรำย	หรือแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติทั้งรำยกลุ่มและรำยบุคคล

สถานที่ฝึกอบรม

	 ห้องประชุมส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	(ห้อง	๑)ระบบออนไลน์	(Zoom	Conference)

 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม 

	 จ�ำนวนเงิน	๖,๖๐๐	บำท	(หกพันหกร้อยบำทถ้วน)
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๓) จัดอบรม หลักสูตร “พัฒนานักสื่อสาร ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”  
 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มเป้าหมาย
	 	 พนักงำนส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด	๗๗	จังหวัดๆละ	๒	รำย	รวม	๑๕๔	รำย

๔) จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี  
 การงบประมาณ และการพัสดุ”

	 ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำตแิละเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนสภำเกษตรกรจงัหวดัทำงระบบประชมุ

ทำงไกลผ่ำนสื่ออิเลกทรอนิกส์	(Zoom	Conference)	จ�ำนวน	๔	ครั้ง	รวมจ�ำนวน	๗๐๗	รำย	ดังนี้

 -	 ครั้งที่	๑	หัวข้อ	“กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี	กำรงบประมำณ	และกำรพัสดุ”	โดยระบบประชุมทำง

ไกลผ่ำนสื่ออิเลกทรอนิกส์	เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนำยน	๒๕๖๔	จ�ำนวน	๑๙๔	รำย

 -	 ครั้งที่	๒	หัวข้อ	“มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับที่	๑๗	เรื่อง	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	(พ.ศ.	๒๕๖๑)”	โดย

ระบบประชุมทำงไกลผ่ำนสื่ออิเลกทรอนิกส์	เมื่อวันที่	๒๙	มิถุนำยน	๒๕๖๔	จ�ำนวน	๑๘๕	รำย

	 -	 ครั้งที่	 ๓	 หัวข้อ	 “แนวปฏิบัติด้ำนบัญชีและกำรควบคุมรำยกำรท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์”	 โดยระบบประชุม 

ทำงไกลผ่ำนสื่ออิเลกทรอนิกส์	เมื่อวันที่	๔	สิงหำคม	๒๕๖๔	จ�ำนวน	๑๗๖	รำย

	 -	 ครั้งที่	๔	หัวข้อ	“แนวทำงกำรปฏิบัติกำรบันทึกบัญชีและสอบทำนรำยกำรสิ้นปีงบประมำณ	๒๕๖๔	โดยระบบ

ประชุมทำงไกลผ่ำนสื่ออิเลกทรอนิกส์	เมื่อวันที่	๑	กันยำยน	๒๕๖๔	จ�ำนวน	๑๕๒	รำย
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รายงานการเงิน
การบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติได้แจ้งตำมหนังสือท่ี	 สกช.	 ๐๒๐๖/ว.	 ๒๐๑๙	 ลงวันท่ี	 ๗	 ตุลำคม	 ๒๕๖๓	 

เรื่อง	 กำรจัดสรรงบประมำณ	 จัดท�ำแผนปฏิบัติงำน	 และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 เพื่อให้

ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดด�ำเนินกำรดังนี้

๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย
	 (๑)	กำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดอย่ำงน้อย	๖	ครั้ง

	 (๒)	กำรจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำย/ข้อเสนออย่ำงน้อย	๓	ข้อเสนอ

	 (๓)	กำรประชุมคณะท�ำงำนอย่ำงน้อย	๓	ครั้ง

	 (๔)	กำรประสำนกับหน่วยงำนภำครัฐ	เอกชน	ภำคีเครือข่ำยฯอย่ำงน้อย	๓	หน่วยงำน

	 (๕)	กำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัด	จ�ำนวน	๑	แผน

๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
 ทางสังคม ประกอบด้วย
	 (๑)	จัดท�ำชุดข้อมูลประกอบกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมต�ำบล	จ�ำนวน	๑	ชุดข้อมูล

	 (๒)	จัดท�ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมต�ำบล	จ�ำนวน	๑	แผน

	 (๓)	มีกิจกรรมที่จะน�ำไปขับเคลื่อนพัฒนำอำชีพและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงน้อย	๑	เรื่อง

๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	 โครงกำรพฒันำอำชพีเกษตรกรโดยกำรปลกูไผ่เชิงเศรษฐกจิน�ำร่อง	๓	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัเชียงรำย	จงัหวดัพะเยำ	

และจังหวัดล�ำปำง	ประกอบด้วยกิจกรรม

	 (๑)	 อบรมให้ควำมรูเ้พือ่พฒันำอำชพี	โดยกำรปลกูไผ่เชิงเศรษฐกจิ	เกษตรกรจงัหวดัละ	๑๕๐	รำย	พืน้ทีจ่งัหวดัละ	

๑,๕๐๐	ไร่	

	 (๒)	จัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรผู้ปลูกไผ่อย่ำงน้อย	๑	กลุ่ม

	 (๓)	จัดท�ำฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกไผ่	จ�ำนวน	๑	ชุดข้อมูล

	 (๔)	จัดท�ำแปลงสำธิตกำรปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจอย่ำงน้อย	๑	แปลง

	 ต้นปีงบประมำณ	 ๒๕๖๔	 ส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติมีเงินงบประมำณคงเหลือจำกปี	 ๒๕๖๓	 จ�ำนวน	

๕.๗๙	ล้ำนบำท	และงบประมำณที่ได้รับจัดสรรปี	๒๕๖๔	อีกจ�ำนวน	๓๗๑.๒๒	ล้ำนบำท	รวมมีเงินงบประมำณต้นปี	๒๕๖๔	 

รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	๓๗๗.๐๑	ล้ำนบำท	โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณระหว่ำงปี	๒๕๖๔	แยกเป็นเงินคงเหลือปี	๒๕๖๓	

มีผลกำรเบิกจ่ำยจ�ำนวน	๐.๘๒	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๗๔	เงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรปี	๒๕๖๔	มีผลกำรเบิกจ่ำย 

จ�ำนวน	 ๑๐.๙๖	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๗.๒๗	 รวมผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี	 ๒๕๖๔	 รวมจ�ำนวน	 ๓๖๖.๐๔	 

คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๐๙
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	 ส่วนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเฉพำะปี	 ๒๕๖๔	 จ�ำนวน	 ๓๗๑.๒๒	 ล้ำนบำทนั้น	 มีผลกำร 

เบิกจ่ำยรวมท้ังสิ้นจ�ำนวน	 ๓๖๑.๐๘	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๗.๒๗	 โดยมีเงินคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมำณ	 ๒๕๖๔	 

จ�ำนวน	๑๐.๑๔	ล้ำนบำท	หำกพิจำรณำผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนงำน	๔	แผน	ปรำกฏว่ำ	แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุน

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม	ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ	จ�ำนวน	๓.๐๔	ล้ำนบำทมีผลกำรเบิกจ่ำย

สงูสดุ	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๑๑	รองลงมำได้แก่	แผนงำนบคุลำกรภำครฐั	ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณ	จ�ำนวน	๒๑๕.๔๘	ล้ำนบำท 

มีผลกำรเบิกจ่ำย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๗.๓๕	 ล�ำดับที่	 ๓	 ได้แก่	 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค 

ทำงสังคม	 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ	 จ�ำนวน	 ๑๕๑.๓๕	 ล้ำนบำท	 มีผลกำรเบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ	 ๙๗.๒๘	 และ 

ล�ำดบัสดุท้ำย	ได้แก่	แผนงำนบรูณำกำรพฒันำและส่งเสริมเศรษฐกจิฐำนรำก	ได้รบักำรจดัสรรงบประมำณ	จ�ำนวน	๑.๓๓	ล้ำนบำท 

มีผลกำรเบิกจ่ำยจ�ำนวน	๑.๐๕	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	๗๙.๑๙	รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง

ตาราง การบรหิารงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรปี ๒๕๖๔  
 (ข้อมูล ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔)

รำยกำร
งบประมำณทั้งสิ้น

(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือ

(บำท)

ร้อยละ

กำรเบิกจ่ำย

๑.	งบประมำณคงเหลอืจำกปี	๒๕๖๓ ๕,๗๙๓,๒๙๓.๗๐ ๔,๙๖๗,๑๒๔.๕๓ ๘๒๖,๑๖๙.๑๗ ๘๕.๗๔

๒.	งบประมำณทีไ่ด้รบัจดัสรรปี	๒๕๖๔ ๓๗๑,๒๒๓,๔๐๐.๐๐ ๓๖๑,๐๘๐,๔๒๐.๓๐ ๑๐,๑๔๒,๙๗๙.๗๐ ๙๗.๒๗

รวมงบประมำณต้นปี ๒๕๖๔ ๓๗๗,๐๑๖,๖๙๓.๗๐ ๓๖๖,๐๔๗,๕๔๔.๘๓ ๑๐,๙๖๙,๑๔๘.๘๗ ๙๗.๐๙

ผลกำรเบิกจ่ำยตำมหมวดรำยจ่ำยปี ๒๕๖๔

ประกอบด้วย แผนงำน ๔ แผน ได้แก่

๑.	แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ๒๑๕,๔๘๖,๓๐๐.๐๐ ๒๐๙,๗๖๗,๙๒๗.๖๖ ๕,๗๑๘,๓๗๒.๓๔ ๙๗.๓๕

๒.	แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำง

โอกำสและควำมเสมอภำคทำง

สังคม

๑๕๑,๓๕๗,๙๔๔.๒๗ ๑๔๗,๒๓๘,๘๓๙.๓๓ ๔,๑๑๙,๑๐๔.๙๔ ๙๗.๒๘

๓.	แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก	

๑,๓๓๗,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๕๙,๒๒๒.๐๐ ๒๗๘,๓๗๘.๐๐ ๗๙.๑๙

๔.	แผนงำนยทุธศำสตร์เพือ่สนบัสนนุ 

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำม

เสมอภำคทำงสังคม

๓,๐๔๑,๕๕๕.๗๓ ๓,๐๑๔,๔๓๑.๓๑ ๒๗,๑๒๔.๔๒ ๙๙.๑๑

รวมทั้งสิ้น ๓๗๑,๒๒๓,๔๐๐.๐๐ ๓๖๑,๐๘๐,๔๒๐.๓๐ ๑๐,๑๔๒,๙๗๙.๗๐ ๙๗.๒๗
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	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ส�ำนักงำนกำร

ตรวจเงินแผ่นดิน	 ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรเงิน	 ณ	 วันที	่ 

๓๐	กันยำยน	๒๕๖๔	ของส�ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	

เหน็ว่ำรำยงำนกำรเงนิ	ณ	วนัที	่๓๐	กนัยำยน	๒๕๖๔	ถกูต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและ

นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ	 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก�ำหนด 

และได้รบัรองรำยงบกำรเงนิของส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ 

ณ	วันที่	๓๐	กันยำยน	๒๕๖๔	อย่ำงไม่มีเงื่อนไข

	 พระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	

มำตรำ	๓๐	 ให้ส�ำนักงำนจัดท�ำงบดุล	 งบกำรเงินและบัญชีท�ำกำร

ส่งผู้สอบบัญชี	ภำยในเก้ำสิบวัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

	 ให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้สอบบัญชี

ของส�ำนักงำนและให้ท�ำกำรตรวจสอบรับรองบัญชีและกำรเงิน

ทุกประเภทของส�ำนักงำนรวมท้ังประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและ

ทรพัย์สนิของส�ำนกังำน	โดยแสดงให้เหน็ด้วยว่ำกำรใช้จ่ำยดงักล่ำว	

เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์	ประหยดั	และได้ผลตำมเป้ำหมำยเพยีงใด

แล้วท�ำรำยงำนเสนอผลกำรสอบบญัชีต่อสภำผูแ้ทนรำษฎร	วฒุสิภำ	

และคณะรัฐมนตรี	โดยไม่ชักช้ำ
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รายงาน
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
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การประชุมสภา
เกษตรกรแห่งชาติ
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การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร
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การบูรณาการ
ร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่น
โครงการขบัเคลือ่นการพฒันากญัชา

เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์
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การบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
โครงการขบัเคลือ่นการพฒันากญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์
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การบูรณาการ
ร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่น
โครงการความร่วมมอืกบั 
บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั
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การพัฒนา
บุคลากร

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร
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การพัฒนาบุคลากร
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร
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การพัฒนา
บุคลากร

ฝึกอบรม หลกัสตูร การปฏบิตังิาน
ด้านการเงนิ การบญัชี 

การงบประมาณ และการพสัดุ
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔
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