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พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ

เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำควำมเจริญให้แก่ประเทศได้
แต่ต้องมีควำมเพียร แล้วต้องอดทน
ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมำก ต้องไม่ทะเลำะกัน

ถ้ำทำโดยเข้ำใจกัน เชื่อว่ำทุกคนจะมีควำมพอใจได้
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชดำรัส พระรำชทำน ณ วันที่ 4 ธันวำคม 2551
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตร พระรำชวังดุสิต
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พระรำชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

“ รวมตัวได้ก็ดี แต่รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรยังตกต่ำอยู่ ”
พระรำชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ พระรำชทำน แก่ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ และคณะ
ณ วันที่ 24 กันยำยน 2556 ในงำนวันลองกอง “ของดีเมืองนรำ” อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสถุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเป็นองค์ประธานใน
งานวันลองกอง ของดีเมืองนรา อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ในโอกาสนี้ได้เสด็จ
ทอดพระเนตรผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส โดยมีประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายประพัฒน์
ปัญญาชาติรักษ์ พร้อมด้วยรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ ทั้ง 14
จังหวัด เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พนักงานและลูกจ้างรอรับเสด็จฯ และทรงมีพระราชดารัส กับ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ความตอนหนึ่งว่า “ รวมตัวได้ก็ดี แต่ราคาผลผลิตทางการเกษตรยังตกต่าอยู่ ”
อยู่จึงนับว่าเป็นปีมหามงคลของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่งสาหรับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานลูกจ้างของสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกคน อย่างหาที่สุดมิได้
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สำรจำกประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันของเกษตรกร ที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพันธกิจที่จะพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
มั่นคงให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สภาเกษตรกร
แห่งชาติ มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่บูรณาการจากระดับล่างสู่บน โดยการมีส่วนร่วม มีการสร้าง
เครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรม และมีการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นจริง
ในฐานะที่ผมเป็นผู้นาองค์กรนี้ ผมจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนาพาองค์กรนี้ไปสู่เป้าหมายของ
องค์กรตามที่กล่าวข้างต้น กล่าวคือ อาชีพในภาคเกษตรกรรมต้องได้รับการยกระดับฐานะเท่าเทียมกับอาชีพ
ในภาคอื่น ๆ เกษตรกรต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการตามที่ควรจะได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นและมีความสุขในสังคม และองค์กรของเกษตรกรต้องมีความเข้มแข็ง เกษตรกรต้องเข้าถึงการช่วยเหลือ
ของรัฐในทุกด้านอย่างฉับไว
ปี ๒๕๕๖ นี้ ถือได้ว่าเป็นปีแรกที่สภาเกษตรกรแห่งชาติดาเนินการตามบทบาทหน้าที่
ที่กฎหมายกาหนด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นปีที่พวกเราได้ร่วมกันวางรากฐาน วางระบบ และสร้างองค์กร
ของพวกเราให้มีความเติบโตก้าวหน้าเพื่อที่จะเดินในปีต่อ ๆ ไป
ซึ่งผมคาดหวังอย่างยิ่งว่าองค์กรนี้จะ
ดาเนินการได้สัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงและเป็นองค์กรที่สามารถเชื่อมต่อความคิดเห็น
จากเกษตรกรไปยังรัฐบาล จนนาไปสู่การกาหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนภาคการเกษตรได้อย่าง
ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาให้ภาคเกษตรได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง สภา
เกษตรกรแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ที่จะพัฒนางานภาคเกษตรและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของภาคเกษตรไว้ หลายโครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมในแต่ละ
จังหวัด ๒) โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตาบลและอาเภอ ๓) โครงการยกระดับ
ความคิดติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน ๔) โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน ๕) โครงการ
สนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ
ซึ่งจะสามารถ
วางรากฐานงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่เป็นองค์กรเกษตรกรอย่างสมบูรณ์ต่อไป
ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันทางานอย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่จุดมุ่งหมายที่เราคาดหวังร่วมกัน
และพวกเราจะเดินไปสู่ความสาเร็จ พร้อม ๆ กัน และต้องขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนถึงสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พนักงานสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด พนักงานสานักงานสภาเกษตรแห่งชาติและที่ปรึกษาคณะกรรมการทุกคณะ ที่ร่วมมือกัน
เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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สำรจำกรองประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ คนที่ 1
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่บัญญัติขึ้นและกาหนดให้สภาฯ มีใน
๒ ระดับ ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งมีสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทาหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแต่ละระดับนั้น แต่เนื่องจากสภา
เกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นองค์กรใหม่ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์ในช่วง ๔ ปีแรกนี้ เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
พร้อมกับสร้างระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร และการตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนอกจากนั้นมีความมุ่งหวังให้เกษตรกรเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมจากระดับล่างสู่บน เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทในการ
พัฒนาเกษตรกรรมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในระดับต่อไป รวมทั้งมุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการงบประมาณสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์และโครงการของสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จักนาไปประกอบการพิจาณาสนับสนุน
โครงการตามยุทธศาสตร์ต่อไป
จากการที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรที่ตั้งใหม่ ประกอบกับบุคลากรและพนักงานในทุกระดับ
ทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ก็เป็นบุคลากรที่เข้ามาใหม่ ฉะนั้นจึงต้องทางานกันอย่างหนัก
เพื่อต้องการบุกเบิก
และวางรากฐานในการจัดระบบการทางานใหม่เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับภารกิจ
หน้าที่ของหน่วยงาน จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทุกฝ่าย แต่อย่างไรก็ตามกระผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความ
มุ่งมั่น และตั้งใจทางานนี้กันอย่างเต็มที่ เพื่อนาพาองค์กรใหม่ของพวกเรานี้ไปสู่ความสาเร็จ และยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของมวลพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม องค์กรเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง ปลูกฝังสร้างจิตสานึกให้คนรุ่นใหม่รู้สึกรักและเห็นความสาคัญของการเกษตร และหวลกลับมาเป็น

เกษตรกรด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ นี่คือความใฝ่ฝันของพวกเราทุกคนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมของ
ประเทศไทย หากพวกเราร้อยดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวกัน และฝันฝ่าอุปสรรค์นานัปการนี้ เชื่อว่า
พวกเราต้องทาสาเร็จ
ในฐานะที่ผมเป็นรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผมพร้อมที่จะร่วมกับผู้นา (ท่านประพัฒน์
ปัญญาชาติรักษ์) ในการนาพาชาวสภาเกษตรกรแห่งชาติ สานฝัน เดินหน้าสู่ความสาเร็จนี้ และขอเป็นกาลังใจ
ให้กับทุกคนที่ทางานหนักเพื่อเกษตรกรและประเทศชาติของเรา ตลอดจนต้องขอขอบคุณหน่วยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกคนทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือกิจการงานของเราเป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
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สำรจำกรองประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ คนที่ 2
ปัญหาภาคเกษตรกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการแก้ปัญหาและเยียวยาเกษตรกรเฉพาะหน้า
เท่านั้น ขาดความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกรมีปัญหาเรื่องเฉพาะหน้าให้แก้
อยู่ตลอดเวลา เรื่องราคาพืชผลทางด้านการเกษตรตกต่า เรื่องหนี้สิน ที่ดินทากิน แหล่งน้า ฯลฯ ไม่มีเวลาให้
คิดถึงการแก้ปัญหาระยะยาว และความยั่งยืนของอาชีพตัวเอง
ปี 2558 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลกระทบทางด้านบวกและลบ
แก่ภาคเกษตร เกษตรกรไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
การวางแผนและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรจะให้ภาครัฐดาเนินการเพียงอย่างเดียวเหมือนอดีตที่ผ่านมานั้น
ไม่ได้อีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจากบนลงล่าง ขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต้องยกเลิกโดย
สิ้นเชิง
ปัจจุบันมีประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ตัวแทนเกษตรกรจาก
ระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล ระดับอาเภอ ผู้แทนเกษตรกรระดับอาเภอเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประธานสภาเกษตรจังหวัดเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ
เป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับภาคราชการในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และในการพัฒนาการ
เกษตร เป็นการเสริมการทางานของหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ซ้าซ้อน นับเป็นโอกาสที่ดีของภาคเกษตรและ
เกษตรกรที่มีองค์กรเป็นของตนเอง ปัญหาตามมาก็คือ ทาอย่างไรที่จะให้เกษตรกรทุกคนรับรู้ เข้าใจบทบาท
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดอย่างชัดเจน และเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาท ในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ภาคเกษตรของประเทศกันอย่างทั่วถึง ตามภารหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาติฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นวิถีทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากล่างสู่บน
ตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ปัญหาดังกล่าวนี้จึงเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของพวกเราทั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ที่ถือเป็นบุคลากรรุ่นแรกขององค์กรนี้ ที่จะต้องทาหน้าที่กันจนสุดความสามารถ และถือเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งยวดทีเดียว
ผมขอฝากความหวังและส่งกาลังใจถึงพวกเราทุกคน และพวกเราจะเป็นกาลังใจซึ่งกันและกัน
เพื่อทาภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้สาเร็จจงได้ เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงของประเทศไทย คนภาคเกษตร
มีฐานะความเป็นอยู่ทัดเทียมกับคนอาชีพอื่น จนในที่สุดคนภาคเกษตรจะต้องมีสวัสดิการ ผมต้องขอบคุณทุก
ฝ่ายที่ตั้งใจทางานกันอย่างแข็งขัน ขอให้ทุกคนมีกาลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานเพื่องานต่อไป “งานหนักไม่
เคยฆ่าคน”
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ถ้อย

ถ้อยแถลงจำกเลขำธิกำรสภำเกษตรกรแห่งชำติ

สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยย่อว่า“สกช.” มี
สานักงานอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ทาหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวม
ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนแม่บทและการ
ดาเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
การดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กล่าวคือ การบริหารองค์กรจะต้องเป็นไปตามหลักความ
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งในการ
ดาเนินงานได้ออกระเบียบปฏิบัติไปบางส่วนแล้ว
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วประเทศ และได้ดูแลให้สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของสภาเกษตรกร
แห่งชาติได้อย่างสมบูรณ์ ขณะนี้ยังพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะแก่พนักงานในอีกหลาย ๆ ด้าน
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็เชื่อว่า จากความตั้งใจ ความมุ่งมั่นทางานของพนักงานทุกคน จะสามารถทาให้การ
ทางานนี้ประสบความสาเร็จในที่สุด
ต้องขอขอบคุณทุกส่วนงานที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทางานกันอย่างเต็มที่ ขอบคุณคณะผู้บริหารที่
กรุณาสนับสนุนให้การทางานราบรื่น บรรลุผลสัมฤทธิ์ และขอขอบคุณหน่วยงาน ส่วนราชการ และ
ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
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นำยกรัฐมนตรีกับสมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
วันที่ 11 กรกฏาคม 2556
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สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ / คณะผู้บริหำรสภำเกษตรกรแห่งชำติ
คณะผู้บริหำรสำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
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คณะผู้บริหำร
สภาเกษตรกรแห่งชาติ

นำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นำยอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1

นำยสิทธิพร จริยพงศ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2
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สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภำคเหนือ

นำยพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ นำยกิตติพงษ์ ฉัตรหลวง นำยสมหมำย คำมำสำร
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดกาแพงเพชร

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงราย

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่

นำงสำวโสภำพรรณ กำสมสัน
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก

นำยนำยณัฐชัย พวงสมบัติ นำยพงศกร พุฒตรง

นำยอติวรรธน์ หอมนำน

นำยแสณ เกิดฤทธิ์

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดพะเยา

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดพิจิตร

ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์

นำยวินชัย เสมำทอง

นำยสมบูรณ์ ใจเศษ

นำยนำยสถำพร ศรีวันชื่น

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดพิษณุโลก

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดเพชรบูรณ์

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดแพร่

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภำคเหนือ

นำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์

นำยพล คำธรรม

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดลาปาง

ประธานสภาเกษตรกร ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดลาพูน
จังหวัดสุโขทัย

นำยอัฆฒ์พบ เจ้ำเจ็ด
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดอุทัยธานี

นำยเรืองเดช สุขสมบูรณ์ นำยบัญชำ อรุณเขต
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดอุตรดิตถ์
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สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภำคกลำง

นำยเสนำะ ทับเล
ประธานสภาเกษตร
กรุงเทพมหานคร

นำยธีระ วงษ์เจริญ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดจันทบุรี

นำยประทีป เทพนม
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นำยวรำยุทธ์ ธนโชคสว่ำง
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดกาญจนบุรี

นำยไพชยนต์ กังวลกิจ พ.จ.อ.เทียนชัย หัตถินาท
ประธานสภาเกษตรกร
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท

นำยสว่ำง ชื่นอำรมย์

นำยชลิต ทองมณี

นำยวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์

นำยธำดำ เอี่ยมอ่ำ

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดตราด

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครนายก

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครปฐม

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภำคกลำง

National Farmers Council

นำยโอภำส ชำญยงค์
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดปราจีนบุรี

นำยธวัชชัย ถนอมลิขิต

นำยสำออย วงศ์เณร

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดปทุมธานี

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นำยสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นำยสุพล หมอนทอง
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดเพชรบุรี

นำยนิวัฒน์ พ้นชั่ว
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดระยอง

นำยวิชิต พันธ์เพียร

นำยอุบลศักดิ์ บัวหลวงงำม นำยประเทือง ศรีใจ

นำยชัยยันต์ อยู่ศิริ

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดลพบุรี

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรสงคราม

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ
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สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภำคกลำง

นำยวิลำศ สุริวงศ์
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรสาคร

นายวัชระ จาปาเทศ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสระแก้ว

นำยสมบัติ อำนำคะ

นายชารินทร์ สิงห์ดี

นายพรม บุญมาช่วย

นำยทรงพล พูลสวัสดิ์

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสระบุรี

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสิงห์บุรี

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดอ่างทอง

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council

สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ

และประธานสภาเกษตกรจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำยอวิรุทธิ์ พรหมรัตน์ นำยสมศักดิ์ คุณเงิน

นำยนิพนธ์ ดิษฐจร

นำยภักดีสยำม พรหมอินทร์

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดขอนแก่น

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิ

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครพนม

นำยเติมศักดิ์ บุญชื่น นำยตันติพงศ์ นิกรเทศ
ประธานสภาเกษตรกร ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ

นำยอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดบุรีรัมย์

นำยสังคม อุปคุณ

นำยวิไล สำยสอน

นำยประจักร์ บุญกำพิมพ์

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดมุกดาหาร

ประธานสภาเกษตรกร ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด

นำยคงฤทธิ์ บัวบุญ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดมหาสารคาม

นำยวิชำญ โคตรจันทร์อุด
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดเลย
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สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำยหมุน แซ่จึง
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดศรีสะเกษ

นำยพิชัย ไชยสำคร
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสกลนคร

นำยกอบสิน พ่อค้ำ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุรินทร์

นำยวิชัย จันทร์หอม
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดหนองคาย

นำยสุเทพ วุฒิธำ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดหนองบัวลาภู

นำยวิเชียร คำมำ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดอานาจเจริญ

นำยบุญศรี สุขวำปี
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดอุดรธานี

นำยปรีชำ นุยืนรัมย์
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภำคใต้

National Farmers Council

นำยสมคิด สังขมณี
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดตรัง

นำยพันศักดิ์ จิตรรัตน์

นำยปิยวิทย์ โกฎเพชร

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดกระบี่

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดชุมพร

นำยประทีป กลีบแก้ว
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำยประหยัด ลอแม
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนราธิวาส

นำยยูโซ๊ะ อำเก๊ะ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดปัตตานี

นำยธีรพงศ์ ตันติเพชรำภรณ์ นำยสมคิด สงเนียม นำยสมชำย สกุลชิต นำยมะหะมัดซันโรนิง อำมะ
ประธานสภาเกษตรกร
ประธานสภาเกษตรกร ประธานสภาเกษตรกร ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดยะลา
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สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ภำคใต้

นำยชะลิต ระวังภัย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดระนอง

นำยอภิมำตร เหร็บควนเคี่ยม นำยสิทธิพร จริยพงศ์
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสตูล

ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นำยชยันต์ สังขไพฑูรย์
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสงขลา

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

สมำชิกตัวสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร

National Farmers Council

นำยณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช นำงมลชญำ วำรีรัตน์
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านสัตว์
ด้านสัตว์

นำยอนันต์ สงค์ประชำ

นำยชนำประทิน อุ่นถำ

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านสัตว์

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านสัตว์

นำยบุญนำ นิกรเทศ

นำยสันติ เกำะกำวี

นำยสมัย สำยบัว

นำยสวัสดิ์ สำยสุขกำจินะกุล

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านพืช

ตัวแทนองค์กร
เกษตรกรด้านพืช

ตัวแทนองค์กร
เกษตรกรด้านพืช

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านพืช

นำยเดชำ บรรลือเดช
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านประมง

นำยเจริญ จันทอิสสระ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านประมง

นำยอำนวย ปะติเส

นำยสุรศักดิ์ วำนิชกิจ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านประมง
ด้านประมง

24

25

รำยงำนประจำปี 2556
Annual Report 2013

สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร

นำยพิษณุ หวังมุขกลำง

นำยวำสนำ ปัญญำวิภำส

นางสาวอัญชลี บารมีรุ่งเรือง นำงรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council

นำยมงคลัตถ์ พุกะนัดด์

นำงเยำวมำลย์ ค้ำเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์

นำยเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ นำยบุญส่ง นับทอง นำยประสำร เพชรมอญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

นำยศิริชัย ออสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง

นำยมงคล สุขเจริญคณำ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง
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คณะผู้บริหำร
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นำยวิทยำ ประจันตะเสน
เลขาธิการสภาเกษตรกร

นำยเสน่ห์ วิชัยวงษ์
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นำยสมเกียรติ พยัตเทพรินทร์
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภา
นำยมนตรี ถำวร
ที่ปรึกษาสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ด้านยุทธศาสตร์การเกษตร

นำงบุษบำ เส้นขำว

นำยวีระ มำนะตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ด้านงบประมาณ

นางสาววราภรณ์ แสงทอง นำยบรรพต เพชรเจริญ นำยภำสันต์ นุพำสันต์

ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง ผู้อานวยการสานักกิจการสภา ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการ
การเกษตร วิจยั ประเมินผล มีส่วนร่วม และขับเคลื่อน
และวิชาการ
และส่งเสริมกิจการพิเศษ
แผนพัฒนาการเกษตร

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council
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ส่วนที่ 1 สภำเกษตรกรแห่งชำติ
และ สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

Nationnal Farmers Council
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ควำมเป็นมำของ
พระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติ
พ.ศ. 2553
1. ช่วงยกร่ำง พระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (8) “กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการ
คุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนสู ง สุ ด รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ของเกษตรกรในรู ป ของสภาเกษตรกร เพื่ อ วางแผน
เกษตรกรรม และรักษาผลประโยชน์ร่วมของเกษตรกร”
รั ฐ บาลโดย นายสมั ค ร สุ น ทรเวช นายกรั ฐ มนตรี และ นายสมศั ก ดิ์ ปริ ศ นานั น ทกุ ล
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ พิจารณาเห็ นว่า การที่ จะทาให้ เกษตรกรเข็มแข็ง ต้อ ง
สนับสนุนและให้สิทธิแก่เกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและจัดทาแผนพัฒนาตนเองอย่าง
แท้จริง จึงได้แต่งตั้ง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานคณะทางาน ยกร่าง พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กระบวนการยกร่าง พระราชบัญญัติประธานคณะทางานได้สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรครอบคลุม ทั้ง 4 ภูมิภาค นับว่าเป็นการยกร่างกฎหมายฉบับแรกที่ผ่านการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรอย่างกว้างขวาง

2. ช่วงเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติ
หลังจากคณะทางานยกร่าง พระราชบัญญัติเสร็จสิ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดย
นายสมัคร สุน ทรเวช ได้พ้นจากตาแหน่งนายกรัฐ มนตรี ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้
นายสมชาย วงสวัสดิ์ เป็น นายกรัฐ มนตรี และ นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึ งได้มอบให้ นายประพัฒ น์ ปั ญญาชาติรักษ์ ประธานคณะทางาน ดาเนินการให้ มีการเปิดเวที
สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ทั้ง 4 ภาค
ครอบคลุมเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อนาความเห็นมาปรับปรุงร่างให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เป็นพระราชบัญญัติฉบับที่เปิดโอกาสให้
เกษตรกรผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้า มามี ส่ ว นร่ว ม ในการร่ว มกัน คิด ร่ว มกันปรับ ปรุง แก้ไ ข ร่ ว มกั นผลั กดั น
มากที่สุดฉบับหนึ่ง จนเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภา
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3. ช่วงผลักดันพระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำ
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งอี ก ครั้ ง เมื่ อ นายสมชาย วงสวั ส ดิ์ พ้ น จากต าแหน่ ง
นายกรั ฐมนตรี และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีว ะ ผู้นาพรรคฝ่ ายค้าน ได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ดารงตาแหน่ง
นายกรั ฐ มนตรี นายธี ร ะ วงศ์ ส มุ ท ร เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ ง ได้ เ สนอร่ า ง
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ ฉบับดังกล่าวถือว่าเป็นร่างของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ได้มีผู้เสนอร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ของพรรคการเมื อ งต่ า งๆ เสนอเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร ด้วยเช่นกัน
ในระหว่างนี้ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองจนเกษตรกร และผู้นาองค์กรเกษตรกรหลายคน
หวั่นเกรงว่าจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเหมือนทุกครั้งที่มีการเสนอพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร ในที่สุด
ความหวังของเกษตรกรที่รอคอยและร่วมกันผลักดันมากกว่า 30 ปีก็เป็นจริง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภาให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

กำรดำเนินงำนของสภำเกษตรกรแห่งชำติและสภำเกษตรกรจังหวัด
ช่วงบทเฉพำะกำล
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กาหนดบทเฉพาะกาลไว้ตามมาตรา
44 ในวาระเริ่มแรก ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทาหน้าที่เลขาธิการและเป็นหัวหน้าสานักงานสภา
เกษตรกรกรุงเทพมหานคร และให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทาหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ทุกจังหวัด ทั้งนี้ ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ในการด าเนิ น การภารกิ จ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2553 สรุปได้ดังนี้

1. จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด
1.1 ส านั กงานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ด าเนิ นการประสานกั บ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร และกรมการปกครอง จัดทาทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ

1.2 กาหนดระเบียบ คู่มือ คาแนะนา และตัว อย่างแบบฟอร์ม เพื่อเป็นแนวปฏิ บัติในการ
จัดการเลือกตั้งแก่สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้แก่
1.2.1 ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก
1.2.2 ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดแรก ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 , พ.ศ. 2554
1.2.3 กาหนดระเบี ย บสภาเกษตรกรแห่ งชาติว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555
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1.2.4 กาหนดระเบีย บสภาเกษตรกรแห่ง ชาติว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่อ นไขการ
คัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555
1.3 ดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2555 จากนั้ นจั ดการเลื อกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตาบล ระดับอาเภอ และจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 – วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
1.4 จัดให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเลือกกันเอง เป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และรอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

2. จัดกำรเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมำชิกสภำเกษตรกร
จั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น สมาชิ ก สภาเกษตรกรจั ง หวั ด ๆละ 5 คน เมื่ อ วั น ที่
8 มิถุนายน 2555

3. จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติตำมมำตรำ 5 (2) และ (3)
3.1 จัดการเลือกตัวผู้แทนองค์กรเกษตรกร เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 5
(2) จานวน 16 คน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
3.2 จัดการเลือกตัวผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 5 (3) จานวน
7 คน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
3.3 สานั กงานสภาเกษตรกรแห่ งชาติ ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่ งชาติตาม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 (1) (2) และ (3) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555
3.4 ส านั ก งานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ประกาศรายชื่ อ สภาเกษตรกรจั ง หวั ด ตาม
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา 31 (1) และ (2) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

4. จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่ำง
เนื่องจากมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เช่น ตาย ลาออก จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
แทนตาแหน่งที่ว่าง ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2555

5. จัดประชุมระดมควำมคิดเห็น ปัญหำ และแนวทำงแก้ไขปัญหำ
5.1 มอบหมายให้สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดประชุมระดมความคิดเห็นปัญหาด้าน
การเกษตร และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผน
แม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด
5.2 มอบหมายให้จัดประชุมผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางดาเนินงานของสภาเกษตรกร
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6. จัดหำที่ทำกำรของสำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด และสำนักงำนสภำเกษตรกร
แห่งชำติ
6.1 มอบหมายให้ส านั กงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยประสานขอใช้สถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สถานที่ราชการเป็นที่ตั้ง
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงบประมาณสนับสนุน
เพื่อปรับปรุงสานักงานด้วย
6.2 สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ย้ายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเช่าอาคาร
วชิรานุสรณ์ ชั้น 6 อาคารของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นที่ตั้งสานักงาน

7. จัดหำครุภัณฑ์เพื่อใช้งำนของสำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด และสำนักงำนสภำ
เกษตรกรแห่งชำติ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้น
เตอร์ โต๊ะทางาน เก้าอี้ทางาน ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร และครุภัณฑ์สานักงานอื่นที่จาเป็น
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ตรำสัญลักษณ์
LOGO

ควำมหมำย
พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเกษตรกรรมบนผืนแผ่นดินไทย คชสีห์ ราชสีห์
เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่ปกป้องคุ้มครองชาติไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติมีบทบาทในการปกป้อง
คุ้มครองเกษตรกรรมของไทย จึงนาสัญลักษณ์ทั้งสองร่วมกันสื่อความหมายภายในวงกลมด้วยสีเขียวและสี

สี
ทอง
สีทอง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง ความมีอานาจ กาหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการ
ก่อตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีอานาจหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข กาหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้การร่วมมือกัน เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์
ความสุข ของเกษตรกร

คำขวัญ
ยึดมั่นปรัชญำฯ พัฒนำเกษตรไทย

ประธำนสภำ
เกษตรกร
ภำคเหนือ
17 คน

100

ประธำนสภำ
เกษตรกรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
20 คน

ประธำนสภำ
เกษตรกร
ภำคใต้
14 คน

ส่วนบุคคล 16/07/56

ประธำนสภำ
เกษตรกร
ภำคกลำง
26 คน

16 คน
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร

16 คน

7 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

7 คน

77 คน

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร

จำนวน

องค์ประกอบ

สภำเกษตรกรแห่งชำติจำนวน 100 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติคนที่ 2

รองประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติคนที่ 1

ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

สภำเกษตรกรแห่งชำติ

แผนภูมิโครงสร้ำงสภำเกษตรกรแห่งชำติ (สภช.) จำนวน 100 คน

โครงสร้ำงองค์กร
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สำนัก
บริหำรกลำง

สำนักกิจกำรสภำและ
วิชำกำร

กลุ่มกำรกำกับดูแล
กำรบริหำรกิจกำรที่ดี

สำนักส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมและขับเคลื่อน
แผนพัฒนำกำรเกษตร

ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สภำเกษตรกรแห่งชำติ

สำนักยุทธศำสตร์กำรเกษตร วิจัย
ประเมินผล และ ส่งเสริมกิจกำรพิเศษ

รองเลขำธิกำร
สภำเกษตรกรแห่งชำติ

เลขำธิกำร

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

แผนภูมิโครงสร้ำง สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ (สกช.)

National Farmers Council

ส่วนบุคคล 16/07/56

สำนักงำนสภำเกษตรกร
จังหวัด 77 จังหวัด

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
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พระรำชบัญญัติ
สภำเกษตรกรแห่งชำติ
พ.ศ. 2553

อำนำจหน้ำที่
สภำเกษตรกรแห่งชำติ

มำตรำ 11

1. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดนโยบายการส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครอง
พื้นที่เกษตรกรรม
2. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรกรรมรูปแบบอื่น
3. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม
รวมทั้งการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านพันธุธรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป
ผลผลิตทางเกษตรกรรม
6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคา และผลผลิตทางเกษตรกรรม
รวมทั้งการกาหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร
7. เสริมสร้างความร่วมมือ และประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
8. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
9. ให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อเกษตรกร
10. ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือที่ปรึกษาตามความจาเป็น
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council

พระรำชบัญญัติ
สภำเกษตรกรแห่งชำติ
พ.ศ. 2553

อำนำจหน้ำที่
สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
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มำตรำ 20

1. รับผิดชอบงานด้านธุรการและทาหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สานักงาน และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
3. ประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนแม่บท และ
การดาเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
4. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
5. จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเกษตร และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต การแปร
รูป การตลาด และราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์
6. ประสานการดาเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทารายงานประจาปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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พระรำชบัญญัติ
สภำเกษตรกรแห่งชำติ
พ.ศ. 2553

อำนำจหน้ำที่
สภำเกษตรกรจังหวัด

มำตรำ 33

1. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ภายในจังหวัด
2. ประสานนโยบายและการดาเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
ยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บท
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อไป
5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างครบวงจรและยั่งยืน
6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคา
ผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
7. ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
8. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council

พระรำชบัญญัติ
สภำเกษตรกรแห่งชำติ
พ.ศ. 2553

อำนำจหน้ำที่
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด
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มำตรำ 38

1. รับผิดชอบงานด้านธุรการ และทาหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
2. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด
และการดาเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
ผลผลิตการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5. ประสานการดาเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทารายงานประจาปีของสภาเกษตรกรจังหวัด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย
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วิสัยทัศน์
สภำเกษตรกรแห่งชำติเป็นสถำบันของเกษตรกร
มุ่งสร้ำงควำมเป็นธรรมและมั่นคงในอำชีพเกษตรกรรม
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council
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พันธกิจ


บูรณำกำร



พัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งและมั่นคง ให้แก่
เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภำพ
และพัฒนำคุณภำพชีวิต
ให้ดีขึ้น

บูรณำกำรจัดทำแผน
แม่บทเพื่อพัฒนำ
เกษตรกรรมจำกล่ำงสู่บน







สร้ำงเครือข่ำยเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรอำชีพเกษตรกรรม
โดยเชื่อมโยงกับภำครัฐ
ผู้ประกอบกำรเอกชนทุก
ระดับ เพื่อเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน ให้ได้รับ
ควำมเป็นธรรมและ
ประโยชน์สูงสุด

จัดระบบฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง
และทันเวลำ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
ใช้กำหนดนโยบำยของรัฐ

ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำภูมิปัญญำ พันธุกรรมพืชและ
สัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมำะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ
ตลอดจนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ
รวมทั้งแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม
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เป้ำประสงค์






สภำเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง
มีเครือข่ำยเชื่อมโยงกิจกรรม
ร่วมกันในทุกระดับ

มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนำ
เกษตรกรรมที่บูรณำกำรจำก
ระดับล่ำงสู่บนโดยกำรมีส่วน
ร่วมของเกษตรกร

เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริม
พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร กำรผลิต
กำรตลำด และกำรจัดกำรองค์กรเกษตรกร

NATIONAL FARMERS
COUNCIL

สภำเกษตรกรแห่งชำติ

GOAL


เป็นองค์กรที่มีข้อมูลด้ำน
กำรเกษตรเพียงพอประกอบกำร
ตัดสินใจของเกษตรกร

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ

NATIONAL FARMERS
COUNCIL

National Farmers Council
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ตัวชีว้ ัด



ร้อยละ ๘๐ ของสภำเกษตรกร
จังหวัดมีเครือข่ำยสภำเกษตรกร
เชื่อมโยงระดับอำเภอ และระดับ
ตำบล

ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรเป้ำหมำย ได้รับกำรพัฒนำ
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร





ร้อยละ ๘๐ ของสภำเกษตรกร
จังหวัดมีแผนพัฒนำเกษตรกรรม
จังหวัดที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนำ
เกษตรกรรม อำเภอ และตำบล

ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลสภำเกษตรกร
จังหวัด และสภำเกษตรกรแห่งชำติ
เกษตรกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้

KEY PERFORMANCE
INDICATORS
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ประเด็นยุทธศำสตร์


สร้ำงศรัทธำและควำมเชื่อมั่นต่อสภำเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ





บูรณำกำรจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนำเกษตรกรรมระดับชำติจำกล่ำงสู่บน


สร้ำงควำมมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอำชีพเกษตรกรรม

strategy 1

strategy 2

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1
สร้ำงศรัทธำและควำมเชื่อมั่นต่อ
สภำเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2
จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตร
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
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กลยุทธ์ ของ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
1. สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
2. พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
3. แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

กลยุทธ์ ของ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
1. ศึกษาและจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ จัดทาฐานข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่าง
บูรณาการ ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพิ่อการวางแผนและกาหนดนโยบาย
1.2 ข้อมูลด้านการผลิตการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรแต่ละจังหวัด
1.3 ข้อมูลเพื่อการเลือกตั้งทั้งด้านเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2. จัดให้มีการประชาสัมธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
การผลิตและการตลาดด้านการเกษตร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ผลงานสภาเกษตรกรสู่ประชาชน
เพื่อให้ทราบการดาเนินงานทั้งมิติการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
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strategy 3

strategy 4

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3
บูรณำกำรจัดทำแผนแม่บทพัฒนำ
เกษตรกรรมระดับชำติจำกล่ำงสู่บน

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4
สร้ำงควำม มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืนในอำชีพเกษตรกรรม
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กลยุทธ์ ของ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
1. จัดทาแผนแม่บทเพื่อเกษตรกรรมโดยใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกร ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านสู่จังหวัด
2. บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกลุ่มจังหวัดและ ภาคเป็นแผน
แม่บทในการพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
3. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการตามแผนแม่บท

กลยุทธ์ ของ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและต้นทุนต่าตามความต้องการของตลาด
2. สร้างอานาจต่อรองให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต
3. สร้างการเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรของเกษตรกร ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานการณ์โลก
4. สร้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเกษตร

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council
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ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ 2556

Important Operation

io
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ผลงำนสำคัญของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

The Success Stories of

the Council
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1. กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สภำเกษตรกร
แห่งชำติ ปี 2556 – 2559 สู่กำรปฏิบตั ิ
เพื่อกำรพัฒนำภำคเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎำคม 2556 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็คชำเลนเจอร์ เมืองทองธำนี
จังหวัดนนทบุรี โดยนำยกรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ให้เกียรติเป็นประธำนพิธีเปิด กำรประชุมสัมมนำและปำฐกถำพิเศษ
ในกำรขับเคลือ่ นยุทธศำสตร์สภำเกษตรกรแห่งชำติ ปี 2556 –2559
สู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำภำคเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน

มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำทั้งสิ้น
จำนวน 2,197 คน ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดทั่วประเทศ รวม 1,679 คน
2. หัวหน้าสานักงาน พนักงาน สานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดทุกจังหวัด รวม 305 คน
3. ผู้บริหาร พนักงาน สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รวม 31 คน
4. ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวม 96 คน
5. สื่อมวลชนสาขาต่างๆ รวม 86 คน
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กิจกรรมในงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2556 –2559 สู่การปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี การปาฐกถา
พิเศษโดยผูท้ รงคุณวุฒิ การซักซ้อมแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ นิทรรศการทาง
วิชาการและการแสดงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ผูร้ กั ษาการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภา
เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ประกาศภารกิจสภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริมพัฒนาภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย โดยเป็นสือ่ กลางในการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร สูร่ ฐั บาล และสือ่ สารนโยบาย
มาตรการ แผนงานของภาครัฐสูเ่ กษตรกร พัฒนาภาคเกษตรจนสามารถสร้างความมัน่ คงทางอาหาร พัฒนาขีด
ความสามารถเกษตรกรในการเข้าสู่ AEC สร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

Asean Economics Community (AEC)
การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา,
บรูไน เพื่อที่จะให้มผี ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน , อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มาก
ขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติใน
อาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่
ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
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ปำฐำกถำพิเศษ โดย นำยกรัฐมนตรี นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ “แนวทางความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติใน
การส่งเสริมพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ” มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. รัฐบาลมีความปรารถนาตลอดช่วง 2 ปี ของการทางาน ที่จะมีเวทีเพื่อการรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และชี้แจงสื่อสารทาความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรในแนวนโยบาย มาตรการ
แผนงาน โครงการ ความคืบหน้าการดาเนินการประการต่างๆ ของภาครัฐ คือ เวทีสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ในวันนี้ ซึ่งมีพี่น้องเกษตรกรจากทุกอาเภอทั่วประเทศเป็นสมาชิกกว่า 20 ล้านคน อันเป็นผลจากการร่วมมือ
ผลักดันของพี่น้องเกษตรกรและรัฐบาลกว่า 30 ปี
2. รัฐบาลต้องการเห็นการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ปรารถนาจะเห็นบทบาทที่ก้าวหน้าอีกขั้น
หนึ่งของพี่น้องเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มีการคาดการณ์ว่าความต้องการอาหารในโลกจะ
เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของประชากรโลก ซึ่งอีก 40 ปี ข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรโลกกว่า 9 พันล้านคน จาก
7 พันล้านคนเศษในปัจจุบัน แต่ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบหลายประเทศด้านภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แม้จะต้องเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) ซึ่ ง จะเป็ น ทั้ ง โอกาสที่ จ ะค้ า ขายกั บ
ตลาดที่ มี ค นกว่ า 600 ล้ า นคน และการที่
จะต้องเผชิญกับความท้าทายประการต่างๆ
จากประเทศเพื่ อ นบ้ า น จะเป็ น โจทย์ แ ละ
ภารกิ จ ส าคั ญ ที่ ภ าครั ฐ และสภาเกษตรกร
แห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ท างาน ในการ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถของเกษตรกรให้
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ จ าก
ทรัพยากรที่มีและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
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4. การเชื่อมโยงสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน หรือการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นพื้นฐานการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่จะพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ผ่านโครงการโซนนิ่งภาคการเกษตร เพื่อให้เกิดการเติบโต
บนสมดุล 4 ประการ คือ (1) การใช้ทรัพยากรที่มีจากัด อย่างประหยัด เพียงพอและยั่งยืน (2) การดาเนินการ
ที่สะท้อนต้นทุน และค่าครองชีพที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความยั่งยืนในอาชีพ
(3) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย (4) ราคาที่เป็นไปตามกลไกของตลาด และ
สามารถแข่งขันได้

5. รัฐบาลใคร่ขอความร่วมมือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการความ
ร่วมมือดาเนินการเรื่องต่างๆ ได้แก่

5.1 การจับคู่การเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับโรงงานหรือผู้ประกอบการแปรรูป และตลาด
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ และบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้าน
ล้านบาท
5.2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 การนานโยบาย ความก้าวหน้าการดาเนินการประการต่างๆ ของรัฐบาล ถ่ายทอดให้เกษตรกร
รับทราบ รวมทั้งนาไปประกอบการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อให้การทางานในระดับพื้นที่
การประสานงานเรื่ อ งต่างๆ มีค วามแม่นย า
ตรงกั บ ความต้ อ งการของพี่ น้ อ งเกษตรกร
และหากเป็ น ไปได้ควรจะมีกลุ่ มทางานตาม
ประเภทกิ จ กรรมภาคการเกษตรด้ ว ย เช่ น
กลุ่มคณะทางานด้านพืชไร่ ผลไม้ ประมง และ
ปศุสั ตว์ โดยมีห น่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องเข้าร่ว ม
บู ร ณาการทางานเชื่ อมโยงระหว่ า งผู้ ซื้ อ กั บ
ผู้ขาย ผู้ผลิตกับผู้แปรรูป
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5.4 การเป็นกลไกเชื่อมโยงสื่อสารให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจนโยบาย มาตรการ การดาเนินการ
ประการต่างๆ ของรัฐบาล และการเชื่อมโยงสื่อสารปัญหาความเดือดร้อนประการต่างๆ ของพี่น้องเกษตรกร
ให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และแก้ไขโดยรวดเร็ว รวมถึงประเด็นของการเตรียมความพร้อมการ
เข้าสู่AECระดับพื้นที่เพื่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมมือทางานอย่างใกล้ชิด
5.5 การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้านข้อกฎหมายจากการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี หรือการป้องกัน
กรณีที่จะนาไปสู่การเป็นคดีความต่างๆ เช่น การเป็นสื่อกลางประสานงานกับสภาทนายความให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
5.6 การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี ในภาคการเกษตร และได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีของรัฐบาล
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ปำฐำกถำพิเศษ โดย ดร.วีรพงศ์ รำมำงกูร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษหัวข้อ
“ภาคเกษตรไทยในทศวรรษหน้าจะไปทางไหน?” มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. แม้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภาคการเกษตรในปัจจุบันจะเป็นเพียงประมาณร้อยละ 10
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติทั้งสิ้น แต่ภาคการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทั่วประเทศ เกี่ยวพัน
กับประชากรจานวนมาก เป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของการจ้างแรงงานทั้งหมด
และเป็นต้นทางของกิจกรรมต่อเนื่องจานวนมากในภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การค้าปลีกค้าส่ง ตลอดถึง
การส่งออก การนาเข้า ประการที่สาคัญ สินค้าเกษตรและสินค้าต่อเนื่องจากภาคการเกษตรเป็นแหล่งที่มา
ของรายได้เงินตราต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 80 ของรายได้เงินตราต่างประเทศทั้งสิ้น ภาคการเกษตร
จึงยังมีความสาคัญอย่างยิ่ง ไม่สามารถละทิ้งได้
2. จากบทบาทความสาคัญ ขอบเขตที่กว้างขวาง ซับซ้อนของภาคการเกษตร การเข้าใจภาค
การเกษตรจาเป็นจะต้องพิจารณาจากหลายมิติ ได้แก่
ประกำรแรก ภาคการเกษตรมีทั้งที่ก้าวหน้า และที่กาลังจะก้าวหน้า โดยเขตเกษตรที่
ก้าวหน้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชลประทานภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และบางส่วนของภาคใต้ สาหรับ
เขตเกษตรที่กาลังจะก้าวหน้าจะอยู่ในเขตเกษตรอาศัยน้าฝน เกษตรกรที่อยู่ในแต่ละเขตพื้นที่ดังกล่าว มีฐานะ
และสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน
ประกำรที่สอง ภาคการเกษตรมีการผลิตสินค้าที่หลากหลาย โดยอาจจาแนกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ สินค้าเกษตรดั้งเดิม และสินค้าเกษตรสมัยใหม่

สินค้ำเกษตรดั้งเดิม ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด
สินค้ำเกษตรสมัยใหม่ เช่น สินค้าปศุสัตว์ (โดยเฉพาะไก่) สินค้าประมง (โดยเฉพาะกุ้ง) และ
สินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ (เช่น สับปะรดกระป๋อง) ซึ่งไทยส่งออกมากที่สุด หรือเป็นลาดับต้นๆ ของโลก ซึ่งส่งผล
ให้เกษตรกรมีฐานะและสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างดีกว่าเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรดั้งเดิม เกษตรกรที่ผลิต
สินค้าเกษตรดั้งเดิม และสินค้าเกษตรสมัยใหม่ต้องการ การสนับสนุนที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถใช้นโยบาย
การเกษตรเดียวกันได้
เกษตรกรที่ทาผลิตสินค้าเกษตรสมัยใหม่โดยทั่วไปนั้นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้าน
เทคโนโลยีและการตลาดสิ่งเดียวที่อาจต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ คือ ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
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ประกำรที่สำม การจะพัฒนาสินค้าเกษตร จะต้อง
พัฒ นาให้เกิดอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมิใช่เรื่องง่าย
เพราะสิ น ค้าเกษตรเป็ น สิน ค้าตามฤดูกาล โรงงาน
ต้องการเปิดดาเนินงานทั้งปี จาเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการวัตถุดิบ
ของโรงงาน

ประกำรที่ สี่ ภาคการเกษตรของประเทศไทย
ตอบสนองต่ อ ราคาและโอกาสทางการตลาดได้ ดี
เกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวพัฒนา
ผลผลิตหรือสินค้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้
รวดเร็ ว และได้ ผ ลดี จ นล้ น ตลาด การแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวต้องอาศัยตลาดต่างประเทศ แต่มีข้อจากัด
มั ก ถู ก ผู ก ขาดโดยบริ ษั ท ขนาดใหญ่ และประเทศ
ต่างๆ มักกีดกันการนาเข้าสินค้าเกษตร เช่น การเปิด
เสรีการค้า สินค้าเกษตรจะถูกยกเว้นการเข้าสู่ตลาด
เสรี ก ารค้า เป็ น ต้น ด้ ว ยภาคเกษตรสามารถสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม และจ้างแรงงานภายในประเทศสูง หน้าที่
ของรัฐ บาลจึ งควรอยู่ ที่การเจรจาให้ ป ระเทศต่างๆ
เปิดตลาดสินค้าเกษตรให้กับเราเป็นสาคัญ

ประกำรที่ห้ำ การนาเข้าก็เป็นเรื่องที่มีความสาคัญ ด้วยประเทศไทยเรายังผลิตสินค้าเกษตรบางรายการไม่
เพียงพอ ต้องนาเข้า เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ ปลาทูน่า ปลาซาดีน รวมถึงปุ๋ยเคมี

ประกำรที่หก สมมุติฐานที่ว่าในอนาคตเกษตรกรของเราจะดีขึ้น เพราะโลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้น ต้องการ
อาหาร พลังงานเพิ่มขึ้น อาจจะไม่จริง ด้วยจากผลความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร จะช่วย
ให้เราสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น
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ประกำรที่เจ็ด ระดับการพัฒนาของประเทศไทยใน
ปัจจุบันถูกจัดเป็นประเทศ ที่มีรายได้ปานกลางค่อน
ไปทางสูง
และอีกนัยหนึ่งเป็นประเทศกึ่ง
อุตสาหกรรม อยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง
แรงงานสูงขึ้น ไม่เฉพาะขาดแคลนแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมแต่ยังขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตร
ยังมีการใช้แรงงานต่างชาติมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านมาก
และเครื่องจักรกลแทน
แรงงานคนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรของเราสูงขึ้นเหมือนกับประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย
ซึ่งอาจจะทาให้สินค้าเกษตรดั้งเดิม
โดยเฉพาะ “ข้าว” ถูกทดแทนด้วยข้าวจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีราคาต่ากว่ามาก การดาเนินโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการรับจานาข้าว ไม่
ควรจะดาเนินการต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะเป็น
อันตรายต่อฐานะทางการเงินการคลังของประเทศได้
จนอาจก่อให้เกิดวิกฤตทางการเงินการคลัง มีผลเสีย
หายต่อประเทศชาติโดยรวม โดยการขยายการผลิต
สินค้าเกษตรดั้งเดิมจึงไม่น่าจะเป็นนโยบายที่ถูกต้อง
ควรปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าเกษตรอื่น เช่น ประมง
ไม้โตเร็ว และปาล์มน้ามัน แต่สินค้าเหล่านี้จาเป็น

ประกำรสุดท้ำย บทบาทของภาครัฐจึงควรจะ
อยู่ ที่ ก ารจะส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจาก
ก า ร เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง ไ ร จ ะ เ จ ร จ า ก า ร ค้ า กั บ
ต่างประเทศอย่างไร จะจัดระบบน้าอย่างไร เป็น
ต้น สาหรับประเด็นอื่นๆ เช่น เรื่องโซนนิ่ง เรื่อง
การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรรู้ดีกว่ารัฐบาล ไม่
ควรไปยุ่งเกี่ยว และขณะนี้ถึงจุดที่จาเป็นจะต้องมี
การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส าคั ญ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ด้ ว ย
อนาคตด้านการเกษตรอาจจะมิได้สดใสดังที่หลาย
คนคาดหวัง
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ปำฐำกถำพิเศษ โดย ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ นำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์
แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สภำเกษตรกรแห่งชำติ
นายประพั ฒ น์ ปั ญ ญาชาติ รั ก ษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ได้ ซั ก ซ้ อ มแนวทางการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ส ภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ปี 2556-2559 สู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นาภาค
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. การจัดประชุมในวันนี้เพื่อประกาศให้ทราบว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ถือกาเนิด พร้อมแล้ว
จะร่วมมือกับรัฐบาล ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกร และเป็นโอกาสที่จะ
ขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการปรับขึ้นราคารับจานาข้าวเปลือกเจ้าจาก
ตันละ 12,000 บาท เป็น 15,000 บาท หวังว่าวันนี้จะเป็นวันประกาศศักดาและศักดิ์ศรีสภาเกษตรกร
ให้สังคมได้รับรู้ว่า “เราเกิดแล้ว เรามีศักดิ์ศรี เราจะเติบใหญ่ในอนาคต” และจะยืนหยัดทางานเพื่อรับ
ใช้พี่น้องเกษตรกร
2. ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นทางานต่อไป ผลงานจะพิสูจน์ตัวเราเอง สุดท้ายองค์กรต่างๆ จะมาร่วม
ทางานกับเรา พวกเรามาโดยการเลือกตั้งของพี่น้องเกษตรกร เป็นความชอบธรรมทั้งโดยพฤตินัยและ
นิตินัย ขอให้พวกเรามีความสามัคคี ร่วมมือกันในการทางาน เชื่อว่าอานาจต่อรองจะกลับมาอยู่ที่พี่
น้องเกษตรกร การทางานบนโต๊ะเจรจาเป็นหลัก แทนการเจรจาข้างถนน
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3. ปัญหาอุปสรรคส าคัญช่ว งที่ผ่ านมา คือ เกษตรกรขาดการมีส่ว นร่ว มในการเสนอแนะ กาหนด
นโยบาย สภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นกลไกปิดช่องว่างดังกล่าว มีหลายเรื่องที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและ
รัฐบาลจะต้องร่วมมือกันทางานต่อไป

4. ขอท าความเข้ าใจว่ า หลายเรื่ อ ง
เป็ น สิ่ ง ที่ พ วกเราด าเนิ น การเองได้ ภายใต้
งบประมาณและทรั พ ยากรที่ เ รามี ไม่
จาเป็นต้องรอรัฐบาลมาช่วยเหลือ
5. ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอ
ของประธานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ที่ จ ะ
จั ด การประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ส มาชิ ก สภา
เกษตรกรจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศในกรุ ง เทพฯ
ระยะเวลาประมาณ 2-3 วั น พร้ อ มการจั ด
มหกรรมสิ น ค้า เกษตร เพื่อ ให้ แ ต่ ล ะจั งหวั ด
และภูมิภาคนาเสนอผลงานเด่นของตน ร่วม
ปรึ ก ษาหารื อ สรุ ป ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ มู ล
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ เสนอรั ฐ บาล
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
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ผลสืบเนื่องจำกกำรจัดประชุมสัมมนำ
สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ร่ ง เดิ น หน้ า
ขับเคลื่อนการทางานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สภา
เกษตรกรแห่งชาติปี 2556-2559 และแนวนโยบาย
ที่ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ม อ บ ห ม า ย ช่ ว ง ก า ร จั ด
ประชุ ม สั ม มนาการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ส ภา
เกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 มีผล
ความก้าวหน้าที่สาคัญ ดังนี้

1. กำรจับคู่ กำรเชื่อมโยงระหว่ำงเกษตรกร
ผู้ผลิตกับโรงงำนหรือผู้ประกอบกำรแปรรูป
และตลำด เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำรำคำผลผลิ ต
ตกต่ำขำดตลำดรองรับสินค้ำเกษตร
สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทา “โครงการนา
ร่องสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรในระดับ
จังหวัด” เพื่อจัดระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่
ให้เหมาะสม เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิต กับโรงงาน
ผู้ ป ระกอบการแปรรู ป ตลาด และผู้ บ ริ โ ภค
ตั้ ง เป้ า หมายจั ด ท าโครงการ น าร่ อ ง 5 จั ง หวั ด
ภาคเหนือจังหวัดลาปาง สุโขทัย ภาคกลางจังหวัด
ช ล บุ รี ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ จั ง ห วั ด
นครราชสีมา และภาคใต้จังหวัดชุมพร โดยได้เริ่ม
ดาเนินการที่จังหวัดชุมพรเป็นแห่งแรกตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2556 ได้มีการสร้างเครือข่ายเป็น 2
ระยะ คือ ระยะสั้นเป็นการจัดตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ ส่วนในระยะยาวจะทาการศึกษา Supply
chain ของสิ น ค้า เป้ า หมาย 6 ชนิ ด ได้ แก่ ผลไม้
กาแฟ มะพร้าว ปาล์มน้ามัน ยางพารา และประมง
แล้วกาหนดแผนธุรกิจแต่ละชนิดให้บูรณาการกับ
แผนงานของแต่ละหน่วยงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การติดตามผลการดาเนินงาน และสรุปรวมผลการ
ด าเนิ น โครงการ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล แนวทาง และ
ต้นแบบในการเผยแพร่ขยายผลการดาเนินการใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศในปี ง บประมาณ
2557
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2. กำรจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนำเกษตรกรรม
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดเวทีประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงถ่ายทอดความรู้กระบวนการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒ นาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตรงประเด็น และเป็นแผนงานที่
เกษตรกรร่วมมือจัดทาตั้งแต่ในระดับพื้นที่ขึ้นมาจนถึงระดับชาติ เป็นแผนงานที่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานสภาพ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และกาหนดเป้าหมายจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
อาเภอ จังหวัด และระดับชาติ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ดังกล่าว จะนานโยบาย แผนงาน แผนพัฒนาของภาครัฐ ไปประกอบการพิจารณาด้วย

3. กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มกำรเข้ ำ สู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนระดับพื้นที่
สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ไ ด้ ร วบรวม
ข้อมูลข้อคิดเห็นจากเวทีประชุมสัมมนาสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสานักงานสภา
เกษตรกรจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศเพื่ อ เป็ น การ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ให้ กับ เกษตรกร
ระดับพื้นที่ ซึ่งเวทีการประชุมสัมนาได้จัดให้
ความรู้ ร่วมคิดวิเคราะห์ แนวทางเตรียมความ
พร้อม ปรับตัว รุกรับ การเข้าสู่ AEC ในส่ ว น
ของภาคเกษตร โดยร่วมมือดาเนินการกับกรม
เจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ กระทรวง
พาณิ ช ย์ ระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม 2555 ถึ ง
เดือนเมษายน ๒๕๕๖ มีข้อเสนอจากเวที
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ประชุมสัมมนาหลายประการ ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งเตรียมการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เกษตรกรมี
ความพร้อมเข้าสู่ AEC เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในกระบวนการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกร การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร การจัดตั้งกองทุน
ด้านการเกษตร (เช่น กองทุนชาวนา กองทุนที่ดิน
เพื่อการเกษตร) การแก้ไขปัญหาที่ดิน การถือครอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการสร้างเกษตรกรรุ่น
ใหม่ โดยสภาเกษตรกรแห่ งชาติได้มอบหมายให้
คณะกรรมการประจ าสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ
จ านวน 15 คณะ และเจ้ า หน้ าที่ ผู้ เกี่ ย วข้ อง เร่ ง
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแต่
ละประเด็ น ดั ง กล่ า ว ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการ

4. กำรช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งเกษตรกรด้ ำ นข้ อ
กฎหมำยจำกกำรถู ก ฟ้ อ งร้ อ งด ำเนิ น คดี
หรือกำรป้องกันกรณีที่จะนำไปสู่กำรเป็นคดี
ควำมต่ำงๆ
ประธานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี
คาสั่งที่ 104/2556 สั่ง ณ วันที่
5 สิงหาคม
2556 ให้ จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ป ระสานการให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรทางด้ า นกฎหมาย” ขึ้ น ใน
ส านั ก งานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ เพื่ อ เป็ น การ
ช่วยเหลือเกษตรกรจากการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
และป้องกันกรณีที่จะนาไปสู่การเป็นคดีความต่างๆ
โดยมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรทางด้านกฎหมาย 2 วิธี คือ

1. ให้ คาแนะนาและคาปรึ กษาปัญหา
แก่เกษตรกรที่มาขอคาแนะนาปรึกษาในเบื้องต้น
โดยการขอคาแนะนาและปรึกษา สามารถกระทา
ได้ 2 วิ ธี คื อ มาขอรั บ ค าแนะน า ปรึ ก ษา ด้ ว ย
ตนเอง ณ ศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือ ฯ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือเสนอปัญหา
ที่ต้องการขอคาแนะนา ปรึกษา ผ่านสานักงานสภา
เกษตรกรจั ง หวั ด เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ ศู น ย์ พิ จ ารณาให้
คาแนะนาปรึกษาต่อไป

2. กรณีเรื่องที่ขอคาแนะนา ปรึกษา นั้น
ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จะต้ อ งส่ ง เรื่ อ งต่ อ ให้
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ ฯ จะได้ประสาน
กับ หน่ ว ยงานนั้ น โดยเรื่ อ งที่ข อความช่ ว ยเหลื อ
จะต้องเป็นเรื่องที่ร้องขอด้วยความสุจริต เป็นกรณี
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้ร้องขอต้องเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียและมีฐานะยากจน รวมทั้งเรื่องดังกล่าวเมื่อ
พิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น แล้ ว ทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ
กฎหมายสามารถให้ความช่วยเหลือได้
โครงสร้ า งศู น ย์ ป ระสานการให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรทางด้ า นกฎหมายมี ร อง
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายสมเกียรติ
พยัตเทพรินทร์) เป็นผู้อานวยการศูนย์ ฯ
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2. กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้กระบวนกำรจัดทำแผนแม่บทเพื่อ
พัฒนำเกษตรกรรม
ปัญหำกำรพัฒนำภำคเกษตรของไทยนัน้ มีมำอย่ำงต่อเนือ่ ง
มีกำรต่อสูเ้ รียกร้องของภำคเกษตร เพือ่ ค้นหำหนทำงในกำร
แก้ไขปัญหำและพัฒนำภำคเกษตรอย่ำงยัง่ ยืน ในเชิงมหภำค
มีกำรเสนอแนวทำงตำมทฤษฎีตำ่ งๆ มำกมำย และหนึง่ ในนัน้
เป็นทีย่ อมรับของหลำยๆ ฝ่ำย ก็คอื แนวคิด “สิทธิเกษตรกร”
บนฐำนของกำรมีสว่ นร่วม กำหนดทิศทำงนโยบำยต่ำงๆ ให้
เป็นไปเพือ่ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเกษตรกรอย่ำงแท้จริง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และกระบวนการในการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒ นาเกษตรกรรรมของ
สภาเกษตรกรจังหวัดและแผนงานพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล อาเภอ ให้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด
2. เพื่อจัดทาแนวทางและการพัฒนาความรู้ต่างๆ ในการดาเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้
สอดคล้องกับบทบาทอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
3. เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด ได้มกี ารระดมความคิดในการหาแนวทางการดาเนินการจัดทาแผนงานพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตาบล อาเภอ และแผนแม่บทเพือ่ พัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดร่วมกัน
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กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนแม่บทเพือ่ พัฒนำเกษตรกรรม
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 5 แผนแม่บทเพือ่ พัฒนา
เกษตรกรรม มาตรา 41 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจดั ทาแผนแม่บทเพือ่ พัฒนาเกษตรกรรม โดยผ่านกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ การเชือ่ มโยงแผนแม่บทระดับจังหวัดและต้องมีสาระสาคัญ อย่างน้อยใน 11
ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริม และการสนับสนุนในการรวมกลุม่ ของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร กลุม่ เกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการคุม้ ครองพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาดินทีด่ นิ
โดยส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเกษตรกรให้มกี รรมสิทธิห์ รือสิทธิในทีด่ นิ เพือ่ ประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่างทัว่ ถึง
ประเด็นที่ 3 การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคานึงถึงการ
ส่งเสริมให้สนิ ค้าเกษตรได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบชลประทานเพือ่ เกษตรกรรม
ประเด็นที่ 5 การอนุรกั ษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ การเกษตร
ประเด็นที่ 6 การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ทาง
เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 7 การเสนอแนะแนวทาง ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร
ประเด็นที่ 8 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและการเพิ่มประสิทธิภาพบทบาทของ
เกษตรกรทีเ่ กีย่ วข้องกับการทากินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทีจ่ าเป็นต่อการประกอบการเกษตร
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ประเด็ น ที่ 9 การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
องค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือใน
ด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด
และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน
ประเด็นที่ 10 การสนับสนุนส่งเสริม
การให้การศึกษา อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน
เกษตรกรรมและการจั ด การแก่ เ กษตรกรและยุ ว
เกษตรกร
ประเด็นที่ 11 การปรับปรุงการบริหาร
จัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู่ให้สามารถ
รองรับการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลด
การซ้าซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าว

“เรำเชื่อว่ำกำรเดินทำง
ที่ยิ่งใหญ่จะสร้ำง
ปลำยทำงอันยั่งยืน”
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ผลกำรจัดอบรม
กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้กระบวนกำรจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนำเกษตรกรรรม
ของสภำเกษตรกรแห่งชำติ เพือ่ กำหนดแนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำเกษตรกรรม
ครั้งที่

วันที่

สถำนที่

จังหวัดที่เข้ำร่วม

จำนวน
คน

1

๑๕ – ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน
พะเยา เชียงราย แพร่

250

2

๑๙ – ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖

โรงแรมลา พาโลมา
จังหวัดพิษณุโลก

ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

244

3

๒–๓
มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแก่น

หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ

287

4

๕–๖
มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงแรมเทพนคร
จังหวัดบุรีรัมย์

อานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี
สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

264

5

๒๓ – ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงแรมลีการ์เด้น
จังหวัดสงขลา

สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

247

6

๒๖ – ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงแรมไดมอนด์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุง
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

241

7

15 – ๑
โรงแรม ภูเขางามรีสอร์ท
กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดนครนายก

กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

241

17 – 18
โรงแรม ภูเขางามรีสอร์ท
กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดนครนายก

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ

242

8
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3. กำรจัดทำข้อเสนอสำหรับกำรแก้ไขปัญหำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร
3.1 กำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงพำรำ
จากสภาพปัญหาราคายางตกต่าตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรใน
เรื่องดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและอนุมัติ การแก้ไขปัญหา
ราคายางพารา ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหายางพาราระยะสัน้ ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทัง้ ระบบ ปี 2557 ได้อนุมตั ิ
การจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรตามเงื่อนไข ดังนี้
1) เกษตรกรต้องมีพื้นที่ยางเปิดกรีดไม่เกิน 25 ไร่ ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง ส่วน
เกษตรกรที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีด 25 ไร่ ขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 25 ไร่
2) อัตราการช่วยเหลืออยู่ที่ไร่ละ 2,520 บาท
3) การจ่ายเงิน เกษตรกรรับเงินสนับสนุนผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยต้องเปิดบัญชีกับธนาคารดังกล่าวในกรณีที่ไม่เป็นลูกค้าเดิม
2. การประชุม กนย. (เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556) ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มผู้แทนเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา จานวน 2 คน คือ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการใน กนย.
3. คณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง มีมติเห็นชอบให้งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess)
เป็นเวลา 4 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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3.2 กำรแก้ไขปัญหำรำคำปำล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ราคาผลปาล์มน้ามันตกต่า ราคาขายหน้าโรงสกัดน้ามันดิบกิโลกรัม
ละ ๒.๕๐ – ๒.๘๐ บาท ซึ่งต่ากว่าต้นทุนการผลิต เกษตรกรชาวสวนปาล์มจาก สมาคมปาล์มน้ามันและ
น้ามันปาล์มแห่งประเทศไทย สมาคมชาวสวนปาล์มน้ามัน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ
เกษตรกรรายย่อย ได้แจ้งความเดือดร้อนมายังสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่เป็นกลไกในการสื่อสารกับรัฐบาล ซึ่งในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ได้จัดทาข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล ดังนี้
1.เสนอให้ภาครัฐใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในรอบแรกเพื่อใช้เป็นหลักในการ
พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร รายละไม่เกิน ๕๐ ไร่ โดยให้รัฐ
พิจารณาชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรโดยผ่านธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนราคาน้ามันปาล์ม
ให้เป็นไปตามกลไกตลาด
2.ให้เร่งดาเนินการตามนโยบายด้านพลังงาน เพื่อใช้
น้ามันปาล์มภายในประเทศโดยเพิ่มการ ผลิตไบโอดีเซล จาก
ชนิด B5 เป็น B7 และผลิตชนิด B10 เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล
การเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ามันปาล์มทดแทนน้ามัน
เตาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
3.ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันให้ลดต้นทุน
การผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการ
ให้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืนควบคุมการนาเข้าและ
เข้มงวดป้องกันการลักลอบนาเข้าน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์
ปาล์มที่เกิดจากการสกัดน้ามันปาล์ม
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3.3 กำรจัดทำ(ร่ำง)แผนแม่บทเพื่อกำรพัฒนำลำไย
สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบให้คณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาผลผลิตลาไย
ดาเนินการประชุมเพื่อจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาลาไย เสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียและมอบให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติ ผลจากการประชุม สรุปสาระสาคัญแผนแม่บทเพื่อพัฒนาลาไย ดังนี้

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาในการผลิตลาไยคุณภาพดีที่สุดในโลก”
พันธกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพและขยายการผลิตนอกฤดู
2. เพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากล
3. ขยายตลาดภายในประเทศ การเชื่อมโยงการตลาดและส่งเสริมการบริโภคลาไยภายในประเทศ
4. ขยายตลาดส่งออก โดยให้ความสาคัญทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ และเร่งแก้ไขปัญหาอัน
เนื่องมาจากกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคการส่งออก
5. จัดตั้งกองทุนพัฒนาและบริหารจัดการลาไยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการลาไยทั้ง
ระบบในภาพรวม
6. จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ล าไยให้
ครบถ้ ว นทุก ด้า น ถูก ต้อ งทั น เหตุ การณ์ และ
เป็นเอกภาพ
7. จั ด ตั้ ง องค์ ก รตรวจสอบรั บ รอง
มาตรฐาน ผลผลิ ต เป็ น ของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ
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ยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาตลาดภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาคุณภาพเพื่อตลาดส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการลาไย

3.4 ข้อเสนอในกำรแก้ไขปัญหำโครงกำรรับ
จำนำข้ำวเปลือก ปี 2555/2556
โครงการรับจานข้าวเปลือก ปี 2555/2556 มีปัญหาใน
การดาเนินงานตั้งแต่กระบวนการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การทา
ประชาคมชี้แจงทาความเข้าใจไม่ครอบคลุมเกษตรกรทุกคน การปิด
ประกาศรายชื่อไม่ครบถ้วน และใบรับรองเกษตรกรมีการแก้ไข
ขั้นตอนการนาข้าเปลือกไปจานาที่โรงสี เกษตรกรร้องเรียนในเรื่อง
การวัดความชื้น และการชั่งน้าหนักข้าวเปลือกที่เกษตรกรไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม และปัญหาที่มีความสาคัญต่อเกษตรกรอย่างยิ่ง คือ
การรับใบประทวนล่าช้า และการรับเงินตามโครงการรับจานา
ข้าวเปลือกที่ต้องรอเป็นเวลานานหลายเดือน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รวบรวมปัญหาข้อร้องเรียน
ความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ เพื่อ
จัดทาข้อเสนอต่อรัฐบาล ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินการทุกขั้นตอน สาหรับ
ในระยะยาวขอให้มีการพัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาพันธุ์ข้าว
และมีการประกันความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ทานาของเกษตรกร
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3.5 ข้อเสนอแก้ปัญหำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
รำคำตกต่ำ
กำรจัดทำข้อเสนอครั้งที่ 1 ( สิงหำคม 2556 )
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับแจ้งจากสภาเกษตรกรจังหวัด
สระแก้วว่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ตกต่า ซึ่งมีสาเหตุจากการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
ประเทศกัมพูชา ตามข้อมูลของด่านศุลกากรในจังหวัดสระแก้วช่วง
ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 24 กรกฎาคม 2556 มี ก ารน าเข้ า จ านวน
15,750 ตัน สภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณา เห็นว่าเพื่อเป็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของเกษตรกรจึ ง เสนอให้ ก ระทรวง
พาณิชย์มีมาตรการชะลอการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศ
กัมพูชา
กำรจัดทำข้อเสนอครั้งที่ 2 ( กันยำยน 2556 )
จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตกต่า
เกษตรกรผู้ปลูกทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการ
ด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 พิจารณาเห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหา
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ราคาตกต่าควรดาเนินการ ดังนี้
1.ภาครัฐควรระงับการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
ประเทศกัมพูชาในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557
ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศออกสู่ตลาด
2.รัฐบาลควรหาวิธีการดาเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อแก้ไข
ปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่าแก่เกษตรกรโดยเร่งด่วน และ
เห็นสมควรกาหนดราคาการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(เมล็ด) ในราคา
กิโลกรัมละ 9 บาท ที่ความชื้น 14.5 % หรือในราคากิโลกรัมละ
7.30 บาทที่ความชื้น 30 % โดยรับซื้อจากเกษตรกรรายละไม่เกิน
30 ตัน
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3.6 จัดทำข้อเสนอในกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีประชากรอยู่อาศัย ๑ ใน ๓ ของประเทศ มีพื้นที่
๑๐๕ ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรราว ๖๔ ล้านไร่ อยู่ในเขตที่ได้รับน้าจากชลประทานเพียง ร้อยละ ๕ – ๗
น้อยกว่าทุกภาคของประเทศ การเกษตรจึงอาศัยน้าฝนเป็นหลัก ปรากฎการณ์ภัยแล้งซ้าซากส่งผลให้ได้ผล
ผลิตค่อนข้างต่า เป็นสาเหตุที่สาคัญของการมีรายได้ต่ากว่าเกษตรกรในภูมิภาคอื่นๆ เกือบเท่าตัว และอยู่ใน
สภาพที่ยากจน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ความยากจนซ้าซาก เพราะแล้งซ้าซาก” ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น
ไปหางานทา สาเหตุหลักคือขาดโครงสร้างพื้นฐานการชลประทาน ทั้งที่มีการศึกษา การจัดทาแผน แต่ยังไม่มี
การดาเนินการ สภาเกษตรกรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง
“วิกฤติภัยแล้ง..แล้งซ้าซาก ทางรอดเกษตรกรอีสาน วาระแห่งอีสาน สู่วาระแห่งชาติ” ในวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประมวลผล

ข้อเสนอต่อสภำเกษตรกรแห่งชำติ
1. ให้เสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่ง
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตร
แห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อดาเนินการตามนัยแห่ง
มาตรา 11 (3) ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอานาจ
หน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ใน
การแก้ไขปัญหาเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม
รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ขอให้วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันต้านภัยแล้งอีสาน
จนกว่าสถานการณ์จะ
บรรลุผลสาเร็จ
โดยสภาเกษตรกรภาคอีสานจะ
ร่วมกัน จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ และติดตามผลการ
ปฏิบัติ ตามข้อเสนอนี้ต่อไป
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ข้อเสนอต่อรัฐบำล
1. ขอให้เพิ่มพื้นที่ชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเดิมร้อยละ 7.08 ของพื้นที่
ทั้งสิ้นในปัจจุบัน เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ โดยดาเนินการให้เสร็จสิ้นให้ภายในกรอบระยะเวลา
๕ ปี
2. วิธีการ ใช้รปู แบบผสมผสานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อันเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงาน ยึดถือความสาเร็จตามเป้าหมายในพื้นที่เป็นตัวชี้วัด

มำตรกำรระยะสั้น
ขุดลอกแม่น้า คู คลอง หนอง บึง และแหล่งน้าอื่นๆ ที่ตื้นเขินเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้า
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรขนาดเล็กในระดับไร่นา (๑ ฟาร์ม ๑ สระน้าเพื่อการเกษตร) ขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อสนับสนุนการทาการเกษตร
(๑ บ่อบาดาล ๑ กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่ดินติดต่อกัน)
จัดทาฝายชะลอน้า ฝายแม้ว จัดทาฝนหลวง เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง และเพิ่มจานวนสถานีสูบน้า
มำตรกำรระยะยำว
1. จัดตั้งทบวงทรัพยากรน้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นองค์กรบริหาร
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย
2. จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
แก้ปัญหาภัยแล้งภาคอีสานขึ้นเป็นการเฉพาะ
เพื่อจัดทายุทธศาสตร์เรื่องภัยแล้ง น้าท่วมใน
ภาคอีสาน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคอีสาน และประธานสภาเกษตรกร
จากทุกจังหวัด ร่วมเป็นกรรมการด้วย อีกทั้งจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาภัยแล้ง ระดับจังหวัด
ขึ้น เพื่อประสานงาน กากับ ดูแล ติดตาม
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4. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
4.1 ควำมร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทาบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านส่งเสริม
สนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร ในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมพัฒนาเกษตรกร
ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเริมสนับสนุนภารกิจของสภาเกษตรกร
แห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดและเป็นกลไกประสานงานกับรัฐบาลในการดาเนินการตามนโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรของคณะรัฐมนตรี

77

รำยงำนประจำปี 2556
Annual Report 2013

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council

78

79

รำยงำนประจำปี 2556
Annual Report 2013

4.2 ควำมร่วมมือกับธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าพบและร่วมประชุมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งสรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้
๑.ความร่วมมือกันในการเป็นภาคีร่วมจัดทาแผนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
สานักงานสภาเกษตรแห่งชาติจะได้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ ธ.ก.ส.จัดตั้ง
เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และได้จัดทาบัญชีครัวเรือน ประมาณ ๗,๘๐๐ ชุมชน เป็นข้อมูลด้าน
การเกษตรในพืชสาคัญ ๙ ชนิด และ ธ.ก.ส. ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๒.ความร่วมมือกันในการสื่อสารกระบวนการจัดทาแผนจากเกษตรกรสู่นโยบายด้านการ
เกษ๖รของรัฐบาล โดยการเผยแพร่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อต่างๆเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้
ทราบและเข้าใจแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและมั่นคงโดยมีสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรที่
ทาหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกร

4.3 ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอืน่ ในระดับจังหวัด
สภาเกษตรกรจังหวัดในหลายจังหวัดได้จัดทาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรและร่วมมือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในพื้นที่ ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการประกอบอาชีพทางการเกษตรนับเป็นความสาเร็จในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรระดับพื้นที่จังหวัดต่างๆ
4.3.1 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตร

เกษตรกรในแต่ละจังหวัดจะมีปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรทั้ง
ด้านพืชและปศุสัตว์ สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต่าง ๆ พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานราชการและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร บางจังหวัดได้จัดทาบันทึกความร่วมมือกับส่วนราชการ
เช่น สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรได้จัดทาบันทึกความร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมสนับสนุน การปลูกข้าวอินทรีย์ การจัดทาบันทึกความร่วมมือกับสานักงานเกษตรอาเภอ
ค้อวัง เพื่อสนับสนุนการปลูกหอมแดงปลอดภัยของเกษตรกร หรือบันทึกความร่วมมือกับสานักงานประมง
จังหวัดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปลาน้าจืดของเกษตรกร หรือสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตลาดพืชผักที่สี่แยกอินโดจีน ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย เป็นต้น
4.3.2 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัด
กับสถานศึกษาในพื้นที่
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหลายจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรแห่งชาติตาม
ภารกิจหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 และมาตรา 38 และ
เกิดการขับเคลื่อนสามารถดาเนินการเห็นผลสาเร็จอย่างชัดเจน เช่น โครงการความร่วมมือของสภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
เกษตรกร โดยให้สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้พิจารณาส่งบุตรหลานของเกษตรกรเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับเป็นความร่วมมือที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย นอกจาก
จังหวัดเชียงใหม่แล้วการจัดทาความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวยังเกิดขึ้นในอีหลายจังหวัด เช่น จังหวัดลาปาง
และจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น
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4.3.3 โครงการสื่อสัญจรเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทา
โครงการสื่อสัญจรเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในระดับจังหวัด โดย
ความร่วมมือของสภาเกษตรกรจังหวัดได้นาคณะ
สื่อมวลชนสัญจรไปเยี่ยมชมผลการดาเนินงานของสภา
เกษตรกรจังหวัด นาร่องที่สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
นาคณะสื่อมวลชนไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมสัมมนา
“แนวคิดและการประสานงานความร่วมมือหน่วยงาน
ราชการ และภาคเอกชน เพื่อบูรณาการ การพัฒนาการ
เกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์” และเยียมชมการแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับแล ซึ่งเป็น
ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สามารถ
ดาเนินการได้ประสบความสาเร็จ

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council
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ส่วนที่ 3 รำยงำนทำงกำรเงิน
ในปีงบประมำณ 2556

Nationnal Farmers Financial

nff
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ส่วนที่ 4 แผนงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ในปีงบประมำณ 2557

Nationnal Farmers strategy 2557

nfs

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council
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แผนงานสภาเกษตรกรแห่ งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานขึ้นถือใช้ในช่วง ๔ ปีแรก
(๒๕๕๖-๒๕๕๙) เพื่อเป็นกรอบสาหรับใช้ในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่
เกษตรกรรวมทั้งประชาชนทั่วไป พร้อมกับการสร้างระบบข้อมูลด้านการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร
การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
นอกจากนี้ยังต้องการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมจากระดับหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ จังหวัด บูรณาการเป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมุ่งเน้น
สร้างความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในช่วงปีแรกของการดาเนินงาน (ปี ๒๕๕๖) เป็น
การมุ่งเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กร มีการคัดสรรบุคลากรเป็นพนักงานปฏิบัติงาน การกาหนด
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับขึ้นถือใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้การอบรมทาความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีแผนที่จะดาเนินการ ดังนี้
๑.จัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอาเภอ เพื่อให้เป็นกลไกการทางานที่
สมบูรณ์ครบถ้วน เชื่อมโยงกันจากหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ โดยในปี ๒๕๕๗ จะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จในระดับอาเภอ และปี ๒๕๕๘ ดาเนินการในระดับตาบล โดยการจัดตั้งผู้แทน
เกษตรกรเป็นคณะผู้ประสานงานสภาเกษตรกรและอบรมสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่คณะผู้ประสานงาน
สภาเกษตรกรอาเภอ รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการประชุมคณะผู้ประสานงานสภาเกษตรกรอาเภอ
๓ เดือน/ครั้ง
๒. จัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘๔(๘) โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปสภา
เกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร และพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๑๑(๔) สภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่เสนอแผนแม่บทต่อ
คณะรัฐมนตรี และมาตรา ๔๑ ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทาแผนแม่บทโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด ซึ่งเป้าหมายปี ๒๕๕๗ กาหนดจัดทาแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ที่เชื่อมโยงแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอาเภอ และระดับตาบล แล้ว
เสร็จทุกจังหวัด
๓.สนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อื่น โดยจัดให้มีการระดมรับฟังความเห็นจากเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการตามนโยบายรัฐบาล
ที่เป็นปัญหา หรือปัญหาด้านการเกษตรอื่นในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้
หน่วยงานระดับบนดาเนินการ จังหวัดละ ๒ ประเด็นปัญหา
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๔. กาหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมแก่เกษตรกร โดยที่อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่
ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศและทั้งโลก แต่หลังจากที่ชราภาพทางานไม่ได้ กลับไม่ได้รับการดูแล จึงควรจัด
ให้มีสวัสดิการเพื่อดูแลเกษตรกร โดยการสัมมนาระดมความเห็นความต้องการจากเกษตรกรในปี ๒๕๕๗ รวม
๒ ครั้ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปี ๒๕๕๘ จานวน ๑ ครั้ง เสนอรัฐบาลกาหนดเป็นนโยบายและกฎหมาย
รองรับต่อไป
๕. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมในอาชีพเกษตรกรรมและคุ้มครององค์กร
เกษตรกร เนื่องจากกฎหมายบางฉบับถือใช้มาเป็นเวลานาน ไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือมีผลกระทบต่อประชาชนที่เป็น
เกษตรกรควรต้องมีการทบทวน โดยการระดมความเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเป้าหมายปี ๒๕๕๗
จานวน ๔ สาขาอาชีพ
๖. การเตรียมความพร้อมเกษตรกรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการอบรมให้
ความรู้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๒๐ คน
หลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านการเกษตรกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การศึกษาดูงานผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อการเตรียมความพร้อมปรับตัวรองรับ

๗. ยกระดับความคิด ติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน โดยการสร้างต้นแบบ
สัมมาชีพจังหวัดละ ๒ อาชีพ รวม ๑๕๔ อาชีพทั่วประเทศ จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยเสียงส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรด้วยกันเองให้เป็นต้นแบบสัมมาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด นาผู้ได้รับการคัดเลือกไป
ศึกษาดูงาน ต่อยอดความรู้อาชีพนั้นๆ กลับมาสร้างแปลงต้นแบบ ให้เกษตรกรอื่นได้เรียนรู้นาไปปฏิบัติต่อ
๘. การสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน จัดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดาเนินงานของสภา
เกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดในรูปแบบต่างๆ จังหวัดละ ๑ ครั้ง/เดือน รวมปีละ ๙๒๔ ครั้ง
และส่วนกลางดาเนินการผ่านสื่อชนิดต่างๆ ๙๐ เรื่อง
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ภำคผนวก

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council

คณะกรรมกำรประจำสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ด้วยพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 11 (11) กาหนดให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติ มีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือทีป่ รึกษาได้ตามความจาเป็น อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 11 (11) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 และมติที่ประชุมสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรกิจกำรสภำเกษตรกรแห่งชำติ
1. นายสิทธิพร จริยพงศ์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายสาออย วงศ์เณร
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
3. นายบัญชา
อรุณเขต
รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2
4. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
กรรมการและเลขานุการ
5. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ กรรมการ
6. นายบุญธรรม จันทาพูน
กรรมการ
7. นายคงฤทธิ์
บัวบุญ
กรรมการ
8. นายประจักร์ บุญกาพิมพ์
กรรมการ
9. นายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์
กรรมการ
10. นายชลิต
ทองมณี
กรรมการ
11. นายสมคิด
สังขมณี
กรรมการ
12. นายประทีป กลีบแก้ว
กรรมการ
13. นายนิพนธ์
ดิษฐจร
กรรมการ
14. นายอติวรรธน์ หอมนาน
กรรมการ
15. นายเสนาะ ทับเล
กรรมการ
คณะกรรมกำรด้ำนปำล์มน้ำมัน และพืชพลังงำน
1. นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายปิยวิทย์ โกฏเพชร
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
3. นายไพชยนต์ กังวลกิจ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
4. นายสมคิด
สงเนียม
กรรมการและเลขานุการ
5. นายพรชัย
พัฒนาศักดิ์ภิญโญ กรรมการ
6. นายพิชัย
ไชยสาคร
กรรมการ
7. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
กรรมการ
8. นายบุญนา
นิกรเทศ
กรรมการ
9. นายชะลิต
ระวังภัย
กรรมการ
10. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์
กรรมการ
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คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขัน
ทำงกำรเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทำกิน สิทธิกำรเข้ำถึง
แหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร
1. นายคงฤทธิ์
บัวบุญ
ประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช
สุขสมบูรณ์
รองประธานกรรมการ
3. นายประพัฒน์
ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. นายอานวย
ปะติเส
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
5. นายสมปอง
อินทร์ทอง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
6. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน
กรรมการ
7. นายพล
ดาธรรม
กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์
วานิชกิจ
กรรมการ
9. นายภักดีสยาม
พรหมอินทร์
กรรมการ
10. นายสุพล
หมอนทอง
กรรมการ
11. นายสมศักดิ์
ฤกษ์อนันต์
กรรมการ
12. นายอภิมาตร
เหร็บควนเคี่ยม กรรมการ
13. นางสาวอัญชลี
บารมีรุ่งเรือง
กรรมการ

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ เครือข่ำย
เกษตรกรรม
1. นายอุบลศักดิ์
บัวหลวงงาม
ประธานคณะกรรมการ
2. นายศิริชัย
ออสุวรรณ
รองประธานคณธกรรมการ คนที่ 1
3. นายพงศกร
พุฒตรง
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
4. นายวิเชียร
คามา
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 3
5. นายมงคลัตถ์
พุกะนัดด์
กรรมการและเลขานุการ
6. นายวรายุทธ์
ธนโชคสว่าง
กรรมการและรองเลขานุการ
7. นายปิยวิทย์
โกฏเพชร
กรรมการและโฆษก
8. นายสวัสดิ์
สายสุขกาจินะกุล กรรมการ
9. นายพิษณุ
หวังมุขกลาง
กรรมการ
10. นางมลชญา
วารีรัตน์
กรรมการ
11. นายพรม
บุญมาช่วย
กรรมการ

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council

คณะกรรมกำรด้ำนยำงพำรำ
1. นายธีรพงศ์
ตันติเพชราภรณ์
2. นายไพชยนต์ กังวลกิจ
3. นายตันติพงศ์

นิกรเทศ

4. นายสมชาย
5. นายประพัฒน์
6. นายอานวย
7. นายบุญธรรม
8. นายวิชาญ
9. นายหมุน
10. นายสว่าง
11. นายประทีป
12. นายสมคิด
13. นายชยันต์
14. นายบุญส่ง
15. นายประหยัด

สกุลชิต
ปัญญาชาติรักษ์
ปะติเส
จันทาพูน
โคตรจันทร์อุด
แซ่จึง
ชื่นอารมย์
เทพนม
สังขมณี
สังขไพฑูรย์
นับทอง
ลอแม

คณะกรรมกำรด้ำนพืชสวน
1. นายสว่าง
ชื่นอารมย์
2. นายสมหมาย คามาสาร
3. นายประหยัด ลอแม
4. นายธาดา
เอี่ยมอ่า
5. นายพล
ดาธรรม
6. นายบัญชา อรุณเขต
7. นายหมุน
แซ่จึง
8. นายวาสนา ปัญญาวิภาส
9. นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว
10. นายชัยยันต์ อยู่ศิริ
11. นายธวัชชัย ถนอมลิขิต
12. นายโอภาส ชาญยงค์
13. นายมะหะมัดซันโรนิง อามะ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
(ภาคกลาง)
รองประธานกรรมการคณะกรรมการ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการคนที่ 1
รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมกำรด้ำนปศุสัตว์
1. นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ
2. นายอัฆฒ์พบ เจ้าเจ็ด
3. นายชนาประทิน อุ่นถา
4. นายสมศักดิ์
คุณเงิน
5. นายสันติ
เกาะกาวี
6. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
7. นายอภิศักดิ์
อังคสิทธิ์
8. นายสิทธิพร
จริยพงศ์
9. นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
10. นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว
11 นายสังคม
อุปคุณ
12. นายวิชัย
จันทร์หอม
13. นายอนันต์
สงค์ประชา
14. นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช
15. นายกอบสิน พ่อค้า

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการภาคกลาง
รองประธานคณะกรรมการภาคเหนือ
รองประธานคณะกรรมการภาคอีสาน
รองประธานคณะกรรมการภาคใต้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและที่ปรึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม กำรพัฒนำ
แหล่งน้ำ และทำกำรจัดระบบชลประทำนเพือ่ เกษตรกรรม
1. นายสมศักดิ์
คุณเงิน
ประธานคณะกรรมการ
2.. นายนิพนธ์
ดิษฐจร
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
3. นายประเทือง ศรีใจ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
4. นายอวิรุทธิ์
พรหมรัตน์ กรรมการและเลขนุการ
5. นายบุญศรี
สุขวาปี
โฆษกคณะกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ไม้กลัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
7. ผชศ.ดร.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
8. ดร.สิรภพ
รักษ์ธนธัช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
9. นายชะลิต
ระวังภัย
โฆษกคณะกรรมการ
10. นายพงศกร พุฒตรง
กรรมการ
11. นายชนาประทิน อุ่นถา
กรรมการ
12. นายวินชัย
เสมาทอง กรรมการ
13. นายสังคม
อุปคุณ
กรรมการ
14. นายสุเทพ
วุฒิธา
กรรมการ
15. นายวัชระ
จาปาเทศ กรรมการ
16. นายมงคล
สุขเจริญคณา กรรมการ

สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council

คณะกรรมกำรด้ำนกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. นายธีระ
วงษ์เจริญ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายบุญส่ง
นับทอง
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
3. นายวินชัย
เสมาทอง
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
4. นายทรงพล พูลสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
5. นางรัศภัธ
ยิ่งสุขสันติสุข
กรรมการ
6. นายสถาพร
ศรีวันชื่น
กรรมการ
7. นางมลชญา วารีรัตน์
กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์
กรรมการ
9. นายวิชัย
จันทร์หอม
กรรมการ
10. นายวิไล
สายสอน
กรรมการ
11. นายชัยยันต์ อยู่ศิริ
กรรมการ
12. นายสันติ
เกาะกาวี
กรรมการ
13. นางสาวอัญชลี บารมีรุ่งเรือง
กรรมการ

คณะกรรมกำรด้ำนข้ำว
1. นายอุบลศักดิ์
บัวหลวงงาม
ประธานคณะกรรมการ
2. นายณัฐชัย
พวงสมบัติ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
3. นายปรีชา
นุยืนรัมย์
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
4. นายชารินทร์
สิงห์ดี
กรรมการและเลขานุการ
5. นายสุเทพ
วุฒิธา
กรรมการและรองเลขานุการ
6. นายเสนาะ
ทับเล
กรรมการ
7. นายแสณ
เกิดฤทธิ์
กรรมการ
8. นายพิชัย
ไชยสาคร
กรรมการ
9. นายประจักร์
บุญกาพิมพ์
กรรมการ
10. นายธวัชชัย
ถนอมลิขิต
กรรมการ
11. นายพรม
บุญมาช่วย
กรรมการ
12. นายทรงพล
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
13. พ.จ.อ. เทียนชัย หัตถินาท
กรรมการ
14. นายสมคิด
สงเนียม
กรรมการ
15. นายธาดา
เอี่ยมอ่า
กรรมการ
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คณะกรรมกำรด้ำนประมง
1. นายเจริญ
จันทอิสสระ
2. นายณัฐชัย
พวงสมบัติ
3. นายเดชา
บรรลือเดช
4. นายประสาร เพชรมอญ
5. นายภักดีสยาม พรหมอินทร์

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ (ภาคเหนือ)
รองประธานคณะกรรมการ (ภาคใต้)
รองประธานคณะกรรมการ (ภาคกลาง)
กรรมการรองประธานกรรมการ
(ภาคตะวันออกฉียงเหนือ)
6. นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
กรรมการและเลขานุการ
7. นายประเทือง ศรีใจ
กรรมการและรองเลขานุการ
8. นายวิลาศ
สุริวงษ์
กรรมการ
9. นายมงคล
สุขเจริญคณา
กรรมการ
10. นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ
กรรมการ
11. นายยูโซ๊ะ
อาเก๊ะ
กรรมการ
12. นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม
กรรมการ

คณะกรรมกำรด้ำนกิจกำรกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ
1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ
2. นายแสณ
เกิดฤทธิ์
กรรมการ
3. นายตันติพงศ์ นิกรเทศ
กรรมการ
4. นายชลิต
ทองมณี
กรรมการ
5. นายสมบัติ
อานาคะ
กรรมการ
6. นายชารินทร์ สิงห์ดี
กรรมการ
7. พ.จ.อ. เทียนชัย หัตถินาท
กรรมการ
8. นายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์
กรรมการ
9. นายยูโซะ
อาเก๊ะ
กรรมการ
10. นายมะหะมัดซันโรนิง อามะ
กรรมการ
11. นายประทีป เทพนม
กรรมการ
12. นายอานวย
ปะติเส
กรรมการ
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คณะกรรมกำรด้ำนกิจกำรกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ
1. นายประพัฒน์
ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ
2. นายแสณ
เกิดฤทธิ์
กรรมการ
3. นายตันติพงศ์
นิกรเทศ
กรรมการ
4. นายชลิต
ทองมณี
กรรมการ
5. นายสมบัติ
อานาคะ
กรรมการ
6. นายชารินทร์
สิงห์ดี
กรรมการ
7. พ.จ.อ. เทียนชัย หัตถินาท
กรรมการ
8. นายวรินทร์พงศ์ ศรีสนั ต์
กรรมการ
9. นายยูโซะ
อาเก๊ะ
กรรมการ
10. นายมะหะมัดซันโรนิง อามะ
กรรมการ
11. นายประทีป
เทพนม
กรรมการ
12. นายอานวย
ปะติเส
กรรมการ

คณะกรรมกำรด้ำนพืชไร่
1. นายเติมศักดิ์
บุญชื่น
2. นายสมบูรณ์
ใจเศษ
3. นายโอภาส
ชาญยงค์
4. นายอัฆฒ์พบ
เจ้าเจ็ด
5. นายพรชัย
พัฒนศักดิ์ภิญโญ
6. นายสมัย
สายบัว
7. นายกอบสิน
พ่อค้า
8. นายวาสนา
ปัญญาวิภาส
9. นายบุญนา
นิกรเทศ
10. นายวิชิต
พันธ์เพียร
11. นายวัชระ
จาปาเทศ
12. นายสาออย
วงศ์เณร

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์ กำรขับเคลื่อน แผนพัฒนำ เกษตรกรรม
และงบประมำณ
1. นายอานวย
ปะติเส
ประธานคณะกรรมการ
2. นายเรืองเดช
สุขสมบูรณ
รองประธานคณะกรรมการคนที่ 1
3. นายปรีชา
นุยืนรัมย์
รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2
4. นายประทีป
กลีบแก้ว
รองประธานคณะกรรมการคนที่ 3
5. นายวรายุทธ์
ธนโชคสว่าง
รองประธานคณะกรรมการคนที่ 4
6. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน
กรรมการและเลขานุการ
7. นายสมหมาย
คามาสาร
กรรมการและเลขานุการ
8. นายชยันต์
สังขไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ
9. นายอติวรรธน์
หอมนาน
กรรมการ
10. ร.อ. อุบล
พุทธรักษ์
กรรมการ
11. นายอวิรุทธิ์
พรหมรัตน์
กรรมการ
12. นายวิเชียร
คามา
กรรมการ
13. นายธีระ
วงษ์เจริญ
กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมกำรด้ำนเกษตรกรรมอื่นๆ
นางรัศภัธ
ยิ่งสุขสันติสุข
นายสมชาย
สกุลชิต
นายศิริชัย
ออสุวรรณ
นายสถาพร
ศรีวันชื่น
นายสมบูรณ์
ใจเศษ
นายพิษณุ
หวังมุขกลาง
นายวิชาญ
โคตรจันทร์อุด
นายวิไล
สายสอน
นายสมบัติ
อานาคะ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สถำนที่ติดต่อ
สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
เลขที่ 50 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-2797-8 โทรสาร 02-561-2798 ต่อ 26 www.nfc.or.th
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
หัวหน้าสานักงาน นายปรีชา เรืองคุ้ม

ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร ชั้น 2
ถนนกาแพงเพชร-สุโขทัย ตาบลหนองปลิง อ.เมือง
จังหวัดกาแพงเพชร 62000
โทร 055 705068

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวหน้าสานักงาน นางสมศรี สิทธิบุญ

112/3 หมู่ 8 ตาบลปางหมู อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053 613855

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเชียงรำย
หัวหน้าสานักงาน นางลัญจกร วรพล

118/3 ถนนเจ้าฟ้า ตาบลเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053 718790

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดลำปำง
หัวหน้าสานักงาน นายศรีสะเกษ สมาน

ศาลากลางจังหวัดลาปาง ขั้น 3 ถนนวชิราวุธดาเนิน
ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
โทร 054 265067

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสานักงาน นายพิชิต ไชยทา

230 หมู่ 1 ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 053 112920

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดลำพูน
หัวหน้าสานักงาน นายปณวัฒน์ วงศ์สนั่น

111/5 ถนนสันป่ายาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน 51000
โทร 053 510832

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดตำก
หัวหน้าสานักงาน นางพิมพ์อณัฐ ถาวรพันธุ์

ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน
อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร 055 515832
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
หัวหน้าสานักงาน นายไพบูลย์ สีหอแก้ว

112/337 ถนนดาวดึงส์ ตาบลปากน้าโพ
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร 056 803520

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
หัวหน้าสานักงาน นายมนตรี ฉัตรทอง

7/3-4 ถนนพาดวารี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร 055 407427

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดน่ำน
หัวหน้าสานักงาน
นางลาพูล โชติธนธิติศักดิ์

182-182/3 หมู่ที่ 15 ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน 55000
โทร 054 684727

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดอุทัยธำนี
หัวหน้าสานักงาน นายธานี สุคโต

402 ม.1 ตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี 61120
โทร 056 591118

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดพะเยำ
หัวหน้าสานักงาน นายธีรพล พันธุ์อุโมงค์

637 หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
โทร 054 411218

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดพิจิตร
หัวหน้าสานักงาน นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ

4/223-224 ถนนสระหลวง ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร 056 990355

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
หัวหน้าสานักงาน นางศรีพันธ์ พุทธรักษ์

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขั้น 5 ถนนวังจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055 253023

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าสานักงาน นายอนุชาติ หิรัญญชาติธาดา

55/9-10 ถนนกลางเมืองพัฒนา ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร 056 726634-5

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดแพร่
หัวหน้าสานักงาน นายสุรชัย ธรรมวงศ์ชัย

410/37 หมู่ที่ 9 ตาบลนาจักร อาเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
โทร 054 521043
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าสานักงาน
นายทองคา ปิ่นแก้ว

239 หมู่ที่ 2 ตาบลแกใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 044 515324

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงาน
นายชยพล ถิลา

ศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3 (หลังเก่า)
ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร 042 512075

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสานักงาน
นายสมเกียรติ เหล็กกล้า

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู อาคารอนาลโยชั้น 1
ถนนหนองบัวลาภู-เลย ตาบลลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู 39000
โทร 042 316704-5

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนครรำชสีมำ
หัวหน้าสานักงาน
นายประโยชน์ วงษ์ทับทิม

206/2 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 253633

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดอำนำจเจริญ
หัวหน้าสานักงาน
นายประณต ธานี

229/64-65 ถนนชยางกูร ตาบลบุ่ง อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ 37000
โทร 045 512001

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงาน
นายไพโรจน์ เพ็ชรรุ่ง

ศูนย์ราชการจัดหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ตาบลเสม็ด
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดมหำสำรคำม
หัวหน้าสานักงาน
ร้อยตรีวีรวัฒน์ วารีรัตน์

ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม
ถนนมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตาบลแวงน่าง
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทร 044 601604

โทร 043 777629
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดอุดรธำนี
หัวหน้าสานักงาน
นายชัยรัตน์ โสดา

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 6 ถนนอธิบดี
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042 244375
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวหน้าสานักงาน
น.ส.ชมพูนุช ญาณะนันท์

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด(หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนเทวาภิบาล อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร 043 527862

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเลย
หัวหน้าสานักงาน
นายพิสิทธิ์ พุทธรักษ์

201 หมู่ที่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ตาบลศรีสองรัก
อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร 042 864112

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าสานักงาน
นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง

90/28 หมู่ที่ 10 ถนนทองมาก ตาบลโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045 615801

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดกำฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงาน
นายนิรุจน์ อุทธา

386 หมู่ 6 ตาบลโพนทอง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร 043 873080

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงาน
นางสาวสรญา วิรงค์

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า)
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร 042 716561

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าสานักงาน
นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ

345 หมู่ที่ 15 ถนนท่าพระ-โกสุม ตาบลท่าพระ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
โทร 043 261342

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดมุกดำหำร
หัวหน้าสานักงาน
นายคณพศ เหล่าน้อย

79 ถนนเมืองใหม่ ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 042 611505

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดอุบลรำชธำนี
หัวหน้าสานักงาน
นายดารง อินสร

ถนนแจ้งสนิท ตาบลแจระแม อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
(ภายในบริเวณสานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี)
โทร 045 312657

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงาน
น.ส.ณัฎฐนิชา จาปาแดง

268หมู่ 8 ถนนอรุณประเสริฐ ตาบลตาดทอง
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร 045 714073-4

สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หัวหน้าสานักงาน
นายประเสริฐ จันวิไชย

ศาลากลางจังหวัดคีรีขันธ์(หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนสละชีพ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร 032 603066-7
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสมุทรปรำกำร
หัวหน้าสานักงาน
นายสมบูรณ์ สังวรณ์

3 ที่ว่าการอาเภอบางบ่อ ถนนรัตนราชางบ่อ
อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทร 02 7084840

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสมุทรสำคร
หัวหน้าสานักงาน

37/5 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034 811193

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครำม
หัวหน้าสานักงาน
นางสาวราศี รุ่งมณี

173/194 ซอยองค์การโทรศัพท์ ถนนเอกชัย
ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร 034 711293

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าสานักงาน

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร
ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร 037 425408

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
หัวหน้าสานักงาน นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล

330/14 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลปากแคว
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 055 610569
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดกรุ
สระบุ
งเทพมหำนคร
รี
หัวหน้าสานักงาน
นายสุทธิชัย สุทธิวรภิรมย์
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนครปฐม
สหัำนั
กงำนสภำเกษตรกรจั
งหวัดกำญจนบุรี
วหน้
าสานักงาน
หันายเมธั
วหน้าสสานั
สิทกธิงาน
์ ลัคนทินวงศ์
นางสุพรรณณี พุ่มนุ้ย
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
สหัำนั
กงำนสภำเกษตรกรจั
งหวัดฉะเชิงเทรำ
วหน้
าสานักงาน
หันายวั
วหน้ชาริสนานัทร์กงาน
เจริญศักดิ์
นายอานาจ ธรรมวิชญ์

40/12
555 ม.2ถนนคู
ตาบลตาลเดี
้คลองสิบ ่ยซอยมิ
ว อาเภอแก่
ตรไมตรีงคอย
23
แขวงคู
จังหวัด้ฝสระบุ
ั่งเหนืรอี เขตหนองจอก
18110
กรุงเทพมหานคร 10530
โทร 02 9886636
667/1 ถนนเพชรเกษม ตาบลห้วยจรเข้
75/12
ล้อดอนครปฐม
าเภอท่าม่ว73000
ง
อาเภอเมืตอาบลท่
ง จังาหวั
จังหวัดกาญจนบุรี 71100
โทร 034 516894-5
111/9 หมู่ 3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์
สตานั
กงานเกษตรและสหกรณ์
ังหวัดฉะเชิ
าบลบางรั
กน้อย อาเภอเมือจงนนทบุ
รี งเทรา
206/2
ถนนยุรที ธด
าเนิน ตาบลหน้าเมือง
จังหวัดนนทบุ
11000
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร 038 824420

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยนำท
หัวหน้าสานักงาน
นายปัญญา บางแสง

ในบริเวณสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ถนนเขื่อนเจ้าพระยา หมู่ 5 ตาบลบางหลวง
อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
โทร 056 405322

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนครนำยก
หัวหน้าสานักงาน
นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ

บริเวณสี่แยกสามสาว ทางเข้าสานักงานขนส่งจังหวัด
หมู่ที่ 13 ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
โทร 037 313612

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าสานักงาน
นายสาอาง แก้วประดับ

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
18/1 ถนนเลียบคลองอนุศาสนนันท์ฝั่งขวา
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร 036 422121

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดระยอง
หัวหน้าสานักงาน
นายวิชิต คล่องแคล้ว

ศาลากลางจังหวัดระยอง (ชั้น 3) ถนนสุขุมวิท
ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร 038 694110
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย
หัวหน้าสานักงาน
ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035 336655-6
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสานักงาน
นางสาวอรรถพร หมอนทอง

200 หมู่ 2 ตาบลดอนขุนห้วย อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร 032 461399

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี
หัวหน้าสานักงาน
นายชนทัต มงคลศิลป์

292/27 หมู่ 10 ตาบลบางตะโก อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
โทร 032 320757

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดระนอง
หัวหน้าสานักงาน นายสนธยา จริตงาม

57/9 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตาบลบางริ้น
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
หัวหน้าสานักงาน นายจรัญ รอดศรีนาค

อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถนนดอนนก ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสตูล
หัวหน้าสานักงาน
นายรอสลัน คุ้มบ้าน

202 ถนนยนตรการกาธร ตาบลคลองขุด
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทร 074 772262

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
หัวหน้าสานักงาน
นายปรีชา เรืองคุ้ม

ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร ชั้น 2
ถนนกาแพงเพชร-สุโขทัย ตาบลหนองปลิง อ.เมือง
จังหวัดกาแพงเพชร 62000
โทร 055 705068

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสานักงาน
นายทองคูณ ดานประสิทธิ์

309/11-12 ถ.นนทนาคร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร 044 818225
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสงขลำ
หัวหน้าสานักงาน
นายชัยวุฒิ ช่วงมี

163 ม.10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดปัตตำนี
หัวหน้าสานักงาน
นายรุสดี บินหะยัสะ

36/11 ถนนหนองจิก ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดกระบี่
หัวหน้าสานักงาน นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล

359/7 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ตาบลกระบี่น้อย
อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทร 075 652988

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
หัวหน้าสานักงาน
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง

อาคารสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ชั้น 2
ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดชุมพร
หัวหน้าสานักงาน นายโสภณ ศรีจันทร์

112/1-2 หมู่ 1 ถนนอาภากร ตาบลนาชะอัง
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าสานักงาน
นายประชา เครือศึก

60/63 ถนนตรัง ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 0-7635-3159

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดยะลำ
หัวหน้าสานักงาน
นางมะเสาวดี ไสลากา

129/61 หมู่ 10 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000
โทร 073 363067

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนรำธิวำส
หัวหน้าสานักงาน
นายแวฮามะ บากา

64/40 หมู่ที่ 10 ตาบลลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร 073 532744

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
หัวหน้าสานักงาน นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล

330/14 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลปากแคว
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 055 610569
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดบึงกำฬ
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน นายสุกิต อินรงค์

305 หมู่ 1 ตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง
1/25 หมู่บ้านเมือง ถนนวันดีโฆสิตกุล ตาบลในเมือง
จังหวัดบึงกาฬ 38000
อาเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 042 492153-4

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดปทุมธำนี
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดตรัง
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน นายศุภชัย วัฒนาสันติกุล
นางจารูญ จันทร์ลอย
สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดหนองคำย
หัวหน้ำสำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดหนองคำย
นายสุรศักดิ์ เจริญชัย

27/20 หมู่ที่ 6 ถนนปทุมธานี-เชียงรากใหญ่
อาคาร อ.ต.ก. เขต 4 ชั้น 2 ถ.บางรัก อ.เมือง
ตาบลบ้านปทุม อาเภอสามโคก
จ.ตรัง 92000
จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร 02 593-3517
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร 042 413802

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดพังงำ
หัวหน้าสานักงาน
นายอนนต์ เพชรแก้ว

92/18-19 ถ.ศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
จ.พังงา 82000
โทร 076 414517

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดสงขลำ
หัวหน้าสานักงาน
นายชัยวุฒิ ช่วงมี

163 ม.10 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร 074 315620
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สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดปัตตำนี
หัวหน้าสานักงาน
นายรุสดี บินหะยัสะ

36/11 ถนนหนองจิก ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดกระบี่
หัวหน้าสานักงาน นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล

359/7 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ตาบลกระบี่น้อยอาเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
หัวหน้าสานักงาน
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง

อาคารสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ชั้น 2 ตาบล
คูหาสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดชุมพร
หัวหน้าสานักงาน นายโสภณ ศรีจันทร์

112/1-2 หมู่ 1 ถนนอาภากร ตาบลนาชะอัง อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าสานักงาน
นายประชา เครือศึก

60/63 ถนนตรัง ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 830000-7635-3159076 353159
โทร 0-7635-3159

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดยะลำ
หัวหน้าสานักงาน
นางมะเสาวดี ไสลากา

129/61 หมู่ 10 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000
โทร 073 363068

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดนรำธิวำส
หัวหน้าสานักงาน
นายแวฮามะ บากา

64/40 หมู่ที่ 10 ตาบลลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร 073 532744

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสานักงาน
นายทองคูณ ดานประสิทธิ์

309/11-12 ถ.นนทนาคร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร 044 818225

สำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดปรำจีนบุรี
หัวหน้าสานักงาน
นายมาโนช ปิ่นเกตุ

144-146 ถนนเทศบาลดาริ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

อำคำรวชิรำนุสรณ์ มีควำมหมำยว่ำ อำคำรที่ระลึกแห่งสมเด็จ
พระบรมโอรสำธิ-รำช ฯ สยำมมกุฏรำชกุมำร จัดสร้ำงขึ้นเนื่องใน
วโรกำสเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ์ และได้รับ
พระรำชทำนพระรำชำนุญำตให้เชิญอักษรพระนำมำภิไธยย่อ
ม.ว.ก. ประดิษฐำนบนยอดอำคำร สำนักงำนสภำเกษตรกร
แห่งชำติ ตั้งอยู่ชั้น 6 ของอำคำรนี้ อำคำรวชิรำนุสรณ์ เป็น
อำคำรสูง 10 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 21,625 ตำรำงเมตร พิธีเปิด
อำคำรวชิรำนุสรณ์ เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลำคม 2552

NFC
สำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ
National Farmers Council
เลขที่ 50 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-2797-8 โทรสาร 02-561-2798 ต่อ 26 www.nfc.or.th

