ทิศทางของรัฐบาล
และ
แนวทางการทางาน/การตั้งงบประมาณ
ของ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และปีต่อๆ ไป
สานักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผล และส่งเสริมกิจการพิเศษ
กันยายน ๒๕๖๐
๑. ทิศทางของรัฐบาล(ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา จนถึงอย่างน้อยที่สุด สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒)
(๑) เน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลาง สู่ภูมิภาค/ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
(๒) ใช้ระบบงบประมาณคู่ขนาน ระหว่างการขอตั้งงบประมาณ โดยหน่วยงานส่วนกลาง (เหมือนในอดีตที่ผ่านมา)
ควบคู่กับ การขอตั้งงบประมาณ โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
(๓) เน้นการท างานแบบบูรณาการ (แนวทางประชารัฐ) และการท างานเชิงยุทธศาสตร์ (ตามยุท ธศาสตร์/
นโยบายรัฐบาล)
(๔) จัดแบ่งหน่วยงานของรัฐ ตามบทบาทภารกิจเป็น ๓ กลุ่ม (กลุ่มภารกิจงานพื้นฐาน กลุ่มภารกิจงานเชิง
บูรณาการ และกลุ่มภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์) โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในกลุ่ม
ภารกิจงานพื้นฐานเท่าเดิม หรือลดลง แต่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่ม ให้กับหน่วยงานในกลุ่มภารกิจงานเชิง
บูรณาการและกลุ่มภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล
(๕) แต่ละหน่วยงาน จะต้องตั้งงบประมาณตามบทบาทภารกิจของตน และให้มีความสอดคล้องกับ
- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙)
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
- นโยบายรัฐบาล
- แผนแม่บทต่างๆ
(๖) นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น จะใช้ผลงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา และช่วง ๖-๘
เดือนแรก ของปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาจั ดสรรงบประมาณให้กับแต่ละ
หน่วยงาน
๒. สถานภาพของสภาเกษตรกรแห่งชาติในปัจจุบัน
ภายใต้กรอบทิศทางที่รัฐบาลกาหนดข้างต้น ประกอบกับสถานภาพของสภาเกษตรกรแห่งชาติในขณะนี้ ซึ่งยัง
อยู่ในกระบวนการพิจารณาหารือ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สมควรให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีสถานภาพ
อย่างไรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปัจ จุบันสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้องตั้ง งบประมาณ ผ่าน สานัก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มีสถานะเสมือนเป็น กองหนึ่งในสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ก่อให้เกิดข้อจากัดในการขอตั้งงบประมาณของสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นอย่างมาก
(๑) ด้วยบทบาทภารกิจทั้งของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างถูกจัดเป็น
หน่วยงานในกลุ่มภารกิจงานพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายจะจัดสรรงบประมาณให้เท่าเดิม หรือลดลง

๒

(๒) การเป็นเสมือนกองๆ หนึ่ง ในสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาให้การขอตั้งงบประมาณของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ถูกจากั ดด้วยกรอบบทบาทภารกิจ และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถขอตั้งงบประมาณเพื่อ การดาเนินงาน/โครงการ
ต่างๆ ที่อยู่ในกรอบบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ หากอยู่นอกเหนือกรอบบทบาทภารกิจของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๓) นอกจากนี้ การเป็นเสมื อ นกองๆ หนึ่ ง ในส านัก งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยัง ท าให้ ส ภา
เกษตรกรแห่งชาติ ไม่ได้รับทั้งโอกาสในการชี้แจง และการปรับปรุงคาขอตั้งงบประมาณด้วยตนเอง รวมถึง
การได้รับจัดสรรงบประมาณให้โดยตรง ด้วยทุ กอย่างจะต้องดาเนินการ ผ่าน สานัก งานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นผู้รวบรวมคาขอตั้งงบประมาณ
ของทุกหน่วยงานในสังกัด (รวมถึงคาขอตั้งงบประมาณของสภาเกษตรกรแห่งชาติ) พิจารณาหารือ กาหนด
กรอบวงเงินคาของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และสรุปรวมเป็นวงเงินคาของบประมาณของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยื่น ต่ อส านั ก งบประมาณ และชี้ แจง หารือ ปรั บ ปรุง ยอดวงเงิ น
งบประมาณ กับสานักงบประมาณ จนกระทั่งได้ข้อยุติ ก่อนที่สานักงบประมาณจะเสนอ ครม. พิจารณา
อนุมัติวงเงินงบประมาณเบื้องต้น และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
อนุมัตใิ นขั้นสุดท้าย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยข้อจากัดดังกล่าวข้างต้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ จะมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี
เพิ่มขึ้นไม่มากนัก
แนวทางแก้ปัญหาอุปสรรค
(๑) ระยะสั้น
- จัดทาคาขอตั้งงบประมาณให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ชี้แจง ทาความเข้าใจ กับผู้เกี่ยวข้อง ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) ระยะยาว
- การขอกลับไปอยู่ในสถานภาพเดิม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ของบประมาณผ่านสานักนายกรัฐมนตรี
- การแก้ พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสามารถตั้งงบประมาณได้เอง
๓. แนวทางการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีความจาเป็นที่
จะต้องดาเนินการขอตั้งงบประมาณในระบบคู่ขนาน กล่าวคือ
(๑) สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวมคาขอตั้งงบประมาณจากสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ทั่วประเทศ และหน่วยงานในส่วนกลาง จัดทาเป็นคาขอตั้ง งบประมาณของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เสนอตั้งงบประมาณตามแนวทางดาเนินการในแบบเดิม ซึ่งจะเริ่มมีข้อจากัดมากขึ้นเป็นลาดับ และ
มีแนวโน้มจะได้รับ งบประมาณเพียงเพื่อเป็นเงินเดือนค่าจ้าง รายจ่ายประจ าของส านัก งาน และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ / สภาเกษตรกรจั ง หวั ด คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทางาน เท่านั้น

๓

(๒) ส าหรับ งบประมาณในการขั บ เคลื่อนการท างานในพื้น ที่ ส านัก งานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ และ
ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวัด จะต้อ งจั ดท าแผนงาน/โครงการ เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ด้า น
งบประมาณ และอื่นๆ จากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ (ซึ่งจะต้องยึดหลัก “รู้เรา รู้
เขา” จึงจะประสบผลสาเร็จ) อาทิ
- กรม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
- อบต./อบจ.
- ฯลฯ
มาตรการรองรับ
- การพัฒนาศักภาพบุคลากรของสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ในด้านการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การเสริมสร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
๔. แนวทางการทางานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และปีต่อๆ ไป
๔.๑ หลักยึดที่สาคัญ
(๑) ขอให้น้อมนา หลักการทรงงาน ในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
(๒) โดยพึงตระหนักว่า กลไกที่เป็นหัวใจในการทางานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ อยู่ที่สานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด และกลไกที่เป็นหัวใจในการทางานของสภาเกษตรกรจังหวัด อยู่ที่พื้นที่ (หมู่บ้าน/
ตาบล) ซึ่งได้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่ม/องค์กรเกษตรไว้ มีการตั้งผู้ประสานงานเครือข่ายสภาตาบลไว้
จะเป็นกลไกสาคัญสาหรับการทางานในพื้นที่ ต้องพัฒนาต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์
(๓) พึงระลึก ว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ /สภาเกษตรกรจังหวัด มีบทบาทภารกิ จที่สาคัญ ๔ ประการ
ได้แก่
- การให้คาปรึกษา แนะนา และข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร
และภาคเกษตรกรรม
- การประสานงาน บูร ณาการภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้ ง ที่ อยู่ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา แก้ปัญหาของ
เกษตรกร และภาคเกษตรกรรม
- การสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
- การจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
(๔) ทั้งนี้ “การส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรในหมู่บ้าน/ตาบลต่างๆ ริเริ่ม รวมกลุ่ม ร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคที่ตนประสบ และคิดหาแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งลงมือขับเคลื่อน
การพัฒนา แก้ปัญหาของตน ด้วยตนเอง” จะเป็นบทบาทภารกิจพื้นฐานที่สานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด สมควรจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดาเนินการดังกล่าวขึ้นในทุกหมู่บ้าน/ตาบล ซึ่งก็
คือ “การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล” นั่นเอง
(๕) สร้างการเชื่อมโยง ต่อเนื่อง ระหว่างงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละปี และกับงาน/โครงการในปีที่
ผ่านๆ มา (ดูแผนภาพการสร้างการเชื่อมโยงในการทางาน)

๔

๔.๒ งาน/โครงการสาคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ภายใต้ ห ลั ก ยึ ด ในการท างานข้ า งต้ น จะมี แ ผนงาน/โครงการที่ ส าคั ญ ๆ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. แผนงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร จะประกอบด้วยโครงการ
ที่สาคัญๆ ได้แก่
(๑) โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบล
แนวทางดาเนินการ
- เป้าหมาย ๑ อาเภอ ๑ ตาบล
- โดยจะต้องวางแผนกาหนดรายชื่อตาบลเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี เพื่อสามารถบูรณาการ
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ทั้ ง ในด้ า นการวางแผน
งบประมาณ และการทางาน
(๒) โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลด้านต่างๆ อาทิ
- ด้านการแก้ ปัญ หาราคาสินค้าไม่ มีเสถียรภาพ เช่น การพัฒ นาเป็น SME เกษตร ซึ่ง
จะต้องวางแผนกาหนดรายชื่อกลุ่ ม/องค์กรเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีเช่นกัน เพื่อสามารถ
บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ทั้ งในด้านการวางแผน
งบประมาณ และการทางาน
- ด้านการลดต้นทุ นการผลิต /การเพิ่มคุณภาพความปลอดภัยผลผลิต /การเพิ่ม ความ
หลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจดาเนินการโดยบูรณาการความร่วมมือ
กับกับ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อการศึกษาวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการเกษตร สู่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
- ด้านการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
- ด้านการแก้ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- ด้านการแก้ปัญหาที่ดินทากิน
- ด้าน.............
(๓) งานการพัฒนาฐานข้อมูล เช่น การพัฒนาศูนย์ข้อมูลชุมชน
๒. แผนงาน ประสานงานการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรแบบบูรณาการ
(๑) งานจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร
(๒) งานบูร ณาการความร่วมมื อกั บ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อการศึก ษาวิจัย และถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร สู่เกษตรกร
(๓) ................................

………………………………

