ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ และส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
พบนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เพื่อเสนอความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนและหารือภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ค�ำน�ำ
การด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อสนับสนุน
สิทธิและ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐด้านการปฏิบัติตาม
นโยบายเกษตรกรรมอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อย่างยั่งยืนในอนาคต
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ด�ำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ โดย
ตระหนักถึงหน้าที่ที่สะท้อนปัญหาด้านการเกษตรด้วยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร เปิด
เวทีเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รวบรวม วิเคราะห์จัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะ ในลักษณะประชารัฐ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี โดยมุ่งหวังให้ความเห็นและข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สามารถน�ำไปใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาก�ำหนดนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาด้านการเกษตรของรัฐบาลให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงเวลาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน สภา
เกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เกิดจากการรวบรวมปัญหาของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบและความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยการรวบรวมผล
การปฏิบัติงานที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและแสดงฐานะการเงิน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ธันวาคม ๒๕๕๘
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สารบัญ
•

ความหมายของตราสัญลักษณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

•

สารจากประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

•

สารจากรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๑

•

สารจากรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๒

•

สารจากเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ส่วนที่

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑

ข้อมูลสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับชาติ
•

องค์ประกอบสภาเกษตรกรแห่งชาติ

•

อ�ำนาจหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ

•

คณะผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

•

อ�ำนาจหน้าที่ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

•

คณะผู้บริหารส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระดับจังหวัด

•

องค์ประกอบสภาเกษตรกรจังหวัด

•

อ�ำนาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด

•

อ�ำนาจหน้าที่ส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๓๑
๓๒
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๖

โครงสร้างส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงสร้างอัตราก�ำลัง
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
นโยบายการก�ำกับดูแลการบริหารกิจการที่ดี
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ส่วนที่

๒

ก้าวย่างเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร
•

ก้าวที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

		

การด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

		

และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกชุดแรก

•
		
•
		
		
•

ก้าวที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
การประกาศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ก้าวที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗
การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อการเกษตร
การสร้างเครือข่าย
ก้าวที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘

		

การด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

		

ระดับชาติจากล่างสู่บนและสร้างความปรองดองและ

		

สมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

ส่วนที่

๓

ผลการด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๓.๑ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายของ คสช.
๓.๒ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
		

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

		

๓.๒.๑ ด้านข้าว		

		

๓.๒.๒ ด้านยางพารา 		

		

๓.๒.๓ ด้านมันส�ำปะหลัง

		

๓.๒.๔ ด้านปาล์มน�้ำมัน

		

๓.๒.๕ ด้านประมง

		

๓.๒.๖ ด้านปศุสัตว์
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๓.๒.๗ ด้านพลังงานทดแทน (พลังงานไฟฟ้าชีวมวล
พลังงาน แสงอาทิตย์ พืชพลังงาน)

		
		

๓.๒.๘ ด้านผลไม้
๓.๒.๙ ด้านสวัสดิการเกษตรกร

๓.๓ การจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน
๓.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร
๓.๕ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ภาครัฐและเอกชน
		

๓.๕.๑ ความร่วมมือในประเทศ

		

๓.๕.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศ

			

• บันทึกข้อตกลงการค้าพริกกับมาเลเซีย

			

• บันทึกข้อตกลงด้านยางพารากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

		

๓.๕.๓ รายงานผลการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

๓.๖ ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ส่วนที่

๔

รายงานการเงิน
ภาคผนวก
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ตราสัญลักษณ์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ความหมายของตราสัญลักษณ์

แนวคิด
พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเกษตรกรรมบนผืนแผ่นดินไทย คชสีห์ ราชสีห์เป็น
สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่ปกป้องคุ้มครองชาติไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครอง
เกษตรกรรมของไทย จึงน�ำสัญลักษณ์ทั้งสองร่วมกันสื่อความหมายภายในวงกลมด้วยสีเขียวและสีทอง
พระพิรุณทรงนาค
พระพิรุณเป็นเทพเจ้าแห่งน�้ำและทะเลผู้บันดาลให้ฝนตกสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินส�ำหรับ
ท�ำเกษตรกรรม พญานาคเป็นพาหนะของพระพิรุณที่น�ำพาความอุดมสมบูรณ์ไปทั่วทั้งประเทศ พระพิรุณทรง
นาคก�ำหนดใช้ในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรมอันเป็นบทบาทหน้าที่ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร
ราชสีห์และคชสีห์
ราชสีห์ เดิมเป็นตราของสมุหกลาโหม หมายถึงก�ำลังทหาร ที่ร่วมกันดูแล รักษาความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย ปกป้องคุ้มครองชาติ ก�ำหนดใช้ในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง การ
ปกป้อง คุ้มครอง รักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ
คชสีห์ เดิมเป็นตราของสมุหนายก หมายถึงประชาชน พลเรือน ที่อยู่ร่วมกัน ดูแลกัน มีความสามัคคี
กัน ในชาติก�ำหนดใช้ในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงสภาเกษตรกรแห่งชาติมีบทบาทในการสร้างให้ประชาชนไทย เกษตรกร
ไทย ร่วมมือรวมกลุ่มอย่างสามัคคีกันก�ำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ติดตามตรวจ
สอบเพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง

ความหมายแต่ละสีของสัญลักษณ์

สีเขียวสีทอง
สีทอง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง ความมีอ�ำนาจ ก�ำหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการก่อตั้ง
สภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ก�ำหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่ของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริมการรวมกลุม่ การร่วมมือกัน สร้างความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ของเกษตรกร
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สารจาก

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์
แห่งรัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวม
กลุ่มของเกษตรกร ในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกร
อย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน�ำ
ไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอีกปีที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกในด้านเศรษฐกิจและสังคมและการเมือง
ค่อนข้างสูง สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ท�ำหน้าที่ในการสะท้อนความความคิดเห็นจากเกษตรกร สู่รัฐบาลด้วย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยการเปิดเวทีเพื่อให้เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่แสดงความคิด
เห็นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ท�ำหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์และและจัด
ท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี อันส่งผลท�ำให้ความเห็นและข้อเสนอ
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก�ำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาด้านการเกษตร
ของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ตระหนักในการท�ำหน้าที่สะท้อน
ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งในช่วงเวลาที่คณะรักษาความสงบแหงชาติได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน สภาเกษตรกร
แห่งชาติ ก็ยังมีภารกิจในการท�ำหน้าที่องค์กร โดยการจัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการรวบรวม
ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในนามของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งพนักงานของ
ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทุกท่าน ส�ำหรับความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความเสียสละต่อการท�ำงานในปีที่ผ่าน
มา และเชื่อมั่นว่าความเห็นและข้อเสนอแนะที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดท�ำขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติและสังคม น�ำความผาสุกให้เกิดแก่เกษตรกรและประชาชนอย่างสูงสุด
(นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์)
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์

รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ ๑

การด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ๕ ๕
ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความสุขและความภาคภูมิใจในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
ภายใต้การด�ำเนินงานที่ยึดมั่นค�ำขวัญขององค์กรที่ว่า “ยึดมั่นปรัชญา
พัฒนาเกษตรไทย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานตามบทบาท
อ�ำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยการประสานความร่วม
มือในการท�ำงานกับทุกภาคส่วน ส่งผลให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็น
ที่รู้จักของประชาชน หน่วยงาน และได้รับความร่วมมือในการท�ำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร รวมทั้ง
ร่วมมือในการจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จึงส่งผลให้การจัดท�ำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับสภา
เกษตรกรแห่งชาติที่มาจากความต้องการของเกษตรกรจริงๆ สามารถสะท้อนความเป็นองค์กรของเกษตรกรอย่าง
แท้จริง และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในการสร้างความเป็นธรรม ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ราคาผลผลิตทางการ
เกษตร รายได้และสวัสดิการต่างๆ ที่เกษตรกรพึงได้ ส�ำเร็จ ลุล่วงด้วยดี
ผมติดตามการท�ำงานทั้งในส่วนของสมาชิกและพนักงานของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการ
ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจท�ำงานกันอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
เพื่อน�ำพาองค์กรของพวกเราไปสู่ความส�ำเร็จ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้น มีความ
มั่นคงในอาชีพเกษตรกร องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ผมขอให้ก�ำลังใจและขอบคุณสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานของส�ำนักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ทุกท่าน ที่ตั้งใจและทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลา ในการท�ำงานในปีที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่าการกระท�ำ
ขอพวกเรา จะก่อให้เกิดประโยชน์และน�ำความผาสุกให้เกิดแก่เกษตรกรและประชาชนอย่างสูงสุด

(นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์)
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๑
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นายสิทธิพร จริยพงศ์

รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ ๒
ปี ๒๕๕๘ เป็นอีกปีหนึ่งในการท�ำงานของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม ด้วยความมุ่งมั่นในการปกป้อง คุ้มครอง
และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการ
ตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มของเกษตรกร ในรูปของ สภาเกษตรกรเพื่อวางแผนผล
ประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
การด�ำเนินงาน ในปี ๒๕๕๘ ถือได้ว่าด�ำเนินงานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความท้าทายต่างๆ ในภาวะที่โลกผันแปร แม้ว่าในการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะเกิดปัญหาและอุปสรรคเพียงใด สภาเกษตรกรแห่งชาติก็ได้พยายามเปลี่ยนอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นความท้าทายใน การด�ำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลที่สภา
เกษตรกรแห่งชาติ จัดท�ำขึ้นได้รับการพิจารณาและเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
และด้วยกระบวนการท�ำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นรูปแบบของคณะกรรมการประจ�ำสภาเกษตรกรแห่ง
ชาติ เป็นแกนกลางในการรับข้อมูลความคิดเห็นจากเกษตรกรที่เป็นฐานรากอย่างแท้จริง มาศึกษา วิเคราะห์
แล้วประสานงานกับภาครัฐให้ได้ข้อยุติเพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างรัฐกับเกษตรกร เสนอความ
เห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและความต้องการของเกษตรกรที่เป็นปัญหาต่อรัฐบาล
จึงมีผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการที่เห็นได้ชัดเจนที่ส�ำคัญ เช่น แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจาก
ล่างสู่บน การมีส่วนร่วมในการร่างและเสนอพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่างพระ
ราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มพ.ศ. ....... เป็นต้น
ผมพร้อมที่จะร่วมกับท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) ท่านรอง
ประธานสภาเกษตรกรคนที่ ๑ (นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์) ในการขับเคลื่อนและผลักดัน การท�ำงานขององค์กร
เพื่อปกป้องและคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ผมขอให้ก�ำลังใจในการท�ำงานทุกๆ ท่าน ขอบคุณครับ
(นายสิทธิพร จริยพงศ์)
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๒
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สารจาก

นายวิทยา ประจันตะเสน

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ในปี ๒๕๕๘ กระแสการเปลี่ยนแปลงด้าน เศรษฐกิจ และ
สังคม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมีความทันสมัย
รวดเร็ว เข้าถึงเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มาก
ขึ้น การปฏิบัติงานของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วย
สนับสนุนและงานด้านธุรการ ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงต้อง
ปรับการท�ำงาน และการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องและเท่าทันการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลาแม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่เพียงใด สภาเกษตรกรแห่งชาติและ
ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อรัฐบาลตามภารกิจในการแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรที่มีความเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการท�ำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดที่สามารถปรับการ
ท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพแล้วการสนับสนุน
ด้านการฝึกอบรมความรู้ที่มีความหลากหลายให้กับบุคคลากรส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกระดับเพื่อให้
เกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนสภาเกษตรกรแห่งชาติ และความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี ๒๕๕๘ นี้
ในช่วงที่ผ่านมาส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้ท�ำหน้าที่ใน
การเป็นหน่วยสนับสนุนในด้านวิชาการและด้านธุรการให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถในการเป็นนัก
ประสานงานที่ดี เป็นนักจัดการงานที่ดีได้พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในด้านการวิพากษ์ยุทธศาสตร์
และการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย การเพิ่มสมรรถนะองค์กรระดับหน่วยงาน การบริหารงบประมาณ และ
ด้านอื่นๆ โดยมุ่งหมายให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญในหลายมิติ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการ
ท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
ท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการท�ำงานที่ผ่านมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และความเอื้ออาทรในการ
ท�ำงานของพนักงานทุกคน คือพลังส�ำคัญที่ท�ำให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด สามารถจะ
ก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาอีกทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ที่ได้เสนอต่อรัฐบาล ในการก�ำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจะสามารถสร้างประโยชน์เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของเกษตรกรและประเทศต่อไป ขอบคุณครับ
(นายวิทยา ประจันตะเสน)
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ความเป็นมา เจตนารมณ์ และอ�ำนาจหน้าที่
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มของเกษตรกร ในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ
เกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไป
เพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่ง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เพื่อให้ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
National Farmers Council
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ส่วนที่

๑

ข้อมูลสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
National Farmers Council

ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
Office of the National
Farmers Council

สภาเกษตรกรจังหวัด
Provincial Farmers Council

ส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
Office of the Provincial
Farmers Council

ตัวแทนเกษตรกรระดับอ�ำเภอ
District Farmers
representatives

ตัวแทนเกษตรกรระดับต�ำบล
Sub-District Farmers
representatives

ตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
Village Farmers
representatives

เกษตรกร
Farmers

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
National Farmers Council

15

องค์ประกอบสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ระดับชาติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๗ คน)

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
(๑๖ คน)

ประธานสภา

ประธานสภา

ประธานสภา

ประธานสภา

เกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรจังหวัด

เกษตรกรจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

(๑๗ จังหวัด)

(๒๖ จังหวัด)

เฉียงเหนือ

(๑๔ จังหวัด)

(๒๐ จังหวัด)
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พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ มาตรา ๕ ให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้
๑.

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยต�ำแหน่ง

๒.

สมาชิกซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง
และด้านเกษตรกรรมอื่นๆ จ�ำนวนสิบหกคน โดยกระจายตามความส�ำคัญและครอบคลุมสาขา
อาชีพเกษตรกรรมในแต่ละด้าน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่ง
ชาติก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓.

สมาชิผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) และ (๒) เลือกจากผู้ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม จ�ำนวนเจ็ดคน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง
อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ก�ำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

		
สมาชิกตาม (๒) ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส�ำนักงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สภาเกษตรกรแห่งชาติก�ำหนด

อ�ำนาจหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๑) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และ
องค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาดและการคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรม
(๒) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท�ำเกษตร
แบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรม
รูปแบบอื่น
(๓) ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔)

เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี

(๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทาง เกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป
ผลผลิตทางเกษตรกรรม
(๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทาง
เกษตรกรรม รวมทั้งการก�ำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตร
(๗)

เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๘)

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

(๙)

ให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร

(๑๐) ให้คำ� ปรึกษาและข้อแนะน�ำแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามทีส่ ภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ
(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน หรือที่ปรึกษาตามความจ�ำเป็น
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือตาม
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
National Farmers Council
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คณะผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์

นายสิทธิพร จริยพงศ์

รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
คนที่ ๑

รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
คนที่ ๒
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง

นายวิลาศ สุริวงษ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรสาคร

นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดระยอง

นายพรม บุญมาช่วย
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายส�ำออย วงศ์เณร
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายธวัชชัย ถนอมลิขิต
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดปทุมธานี

พ.จ.อ.เทียนชัย หัตถินาท
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชัยนาท

นายชารินทร์ สิงห์ดี
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสิงห์บุรี

นายโอภาส ชิญณรงค์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดปราจีนบุรี

นายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนครปฐม

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดลพบุรี

นายสมบัติ อ�ำนาคะ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสระบุรี

นายทรงพล พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดอ่างทอง

นายสว่าง ชื่นอารมย์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตราด

นายวรายุทธ์ ธนโชคสว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดกาญจนบุรี

นายพงษ์เทพ รัตนา
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายไพชยนต์ กังวลกิจ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี

นายชลิต ทองมณี
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนครนายก

นายเสนาะ ทับเล
สมาชิกสภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง

นายวัชระ จ�ำปาเทศ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสระแก้ว

นายสุพล หมอนทอง
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดเพชรบุรี

นายประเทือง ศรีใจ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรปราการ

นายธาดา เอี่ยมอ�่ำ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี

นายธีระ วงษ์เจริญ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดจันทบุรี

นายวิชิต พันธ์เพียร
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี

นายชัยยันต์ อยู่ศิริ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดล�ำปาง

นายวินชัย เสมาทอง
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายนายสถาพร ศรีวันชื่น
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายอัฆฒ์พบ เจ้าเจ็ด
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดอุทัยธานี

ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดพิษณุโลก

นายสุพจน์ ป้อมชัย
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดล�ำพูน

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก

นายณัฐชัย พวงสมบัติ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์

นายอติวรรธน์ หอมนาน
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดพะเยา
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง

นายสมหมาย ค�ำมาสาร
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่

นายพงศกร พุฒตรง
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดน่าน

นายสมบูรณ์ ใจเศษ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดแพร่

นายแสณ เกิดฤทธิ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดพิจิตร

นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสุโขทัย

นายบัญชา อรุณเขต
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดก�ำแพงเพชร

นายกิตติพงษ์ ฉัตรหลวง
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงราย

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดบุรีรัมย์

นายตันติพงศ์ นิกรเทศ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดบึงกาฬ

นายวิเชียร ค�ำมา
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

นายวิชัย จันทร์หอม
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดหนองคาย

นายวิไล สายสอน
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดยโสธร

นายสมศักดิ์ คุณเงิน
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดขอนแก่น

นายสุเทพ วุฒิธา
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
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นายสังคม อุปคุณ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดมุกดาหาร
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นายกอบสิน พ่อค้า
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสุรินทร์

นายวิเศษ คาไชโย
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายบุญศรี สุขวาปี
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดอุดรธานี

นายวิชาญ โคตรจันทร์อุด
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดเลย

นายคงฤทธิ์ บัวบุญ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดมหาสารคาม

นายประจักร์ บุญกาพิมพ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายหมุน แซ่จึง
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดศรีสะเกษ

นายประยงค์ เฟื้อยใต้
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนครพนม

นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนครราชสีมา

นายนิพนธ์ ดิษฐจร
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิ

นายปรีชา นุยืนรัมย์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดอุบลราชธานี

นายบุญฮงค์ ยอดหอ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสกลนคร
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้

นายสิทธิพร จริยพงศ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสตูล

นายสมคิด สงเนียม
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดพัทลุง

นายสมชาย สกุลชิต
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดภูเก็ต

นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดปัตตานี

นายประทีป กลีบแก้ว
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชะลิต ระวังภัย
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดระนอง

นายสมคิด สังขมณี
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตรัง

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดพังงา
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้

นายชยันต์ สังขไพฑูรย์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดสงขลา

นายมะหะมัดซันโรนิง อามะ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดยะลา

นายประหยัด ลอแม
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนราธิวาส

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดกระบี่

นายปิยวิทย์ โกฎเพชร
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชุมพร
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ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ตัวแทนด้านองค์กรเกษตรกร ด้านพืช

นายบุญน�ำ นิกรเทศ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านพืช

นายสันติ เกาะกาวี
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านพืช

นายสมัย สายบัว นายสวัสดิ์ สายสุขกาจินะกุล
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านพืช
ด้านพืช

ตัวแทนด้านองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์

นางมลชญา วารีรัตน์
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านสัตว์
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นายชนาประทิน อุ่นถา นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช นายอนันต์ สงค์ประชา
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านสัตว์
ด้านสัตว์
ด้านสัตว์
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ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ตัวแทนด้านองค์กรเกษตรกร ด้านประมง

นายเจริญ จันทอิสสระ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านประมง

นายอ�ำนวย ปะติเส
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านประมง

นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านประมง

นายเดชา บรรลือเดช
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านประมง

ตัวแทนด้านองค์กรเกษตรกร ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข นางสาวอัญชลี บารมีรงุ่ เรือง นายพิษณุ หวังมุขกลาง นายวาสนา ปัญญาวิภาส
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิพ์ เิ ชษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

นายบุญส่ง นับทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์

นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์

นายประสาร เพชรมอญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง

นายมงคล สุขเจริญคณา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง

นายศิริชัย ออสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
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อ�ำนาจหน้าทีส
่ ำ� นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๑)

รับผิดชอบงานด้านธุรการ และท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแหงชาติ

(๒) รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ส�ำนักงาน และส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
(๓) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนแม่บทและการ
ด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๔)

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

(๕) จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต การแปรรูป
การตลาด และราคาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์
(๖)

ประสานการด�ำเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๗)

จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

(๘)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย
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คณะผูบ
้ ริหารส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายวิทยา ประจันตะเสน

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์

นายสมเกียรติ พยัตเทพินทร์

รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
คนที่ ๑

รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
คนที่ ๒

นางบุษบา เส้นขาว

นางสาววราภรณ์ แสงทอง

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง

นายภาสันต์ นุพาสันต์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
การมีส่วนร่วม และขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการเกษตร
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการสภา
และวิชาการ

นายมนตรี ถาวร

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
การเกษตร

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
National Farmers Council

นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย

ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายบรรพต เพชรเจริญ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์
การเกษตร วิจัยประเมินผล
และส่งเสริมกิจการพิเศษ

นายวีระ มานะตระกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณ

นายวิชิต นันทวรวัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดท�ำนโยบาย

ระดับจังหวัด
องค์ประกอบสภาเกษตรกรจังหวัด
ประกอบด้วย		
๑.
สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง จ�ำนวนสิบหกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจ�ำนวนอ�ำเภอมากกว่าสิบ
หกอ�ำเภอ ให้เพิ่มจ�ำนวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจ�ำนวนของอ�ำเภอ
๒.
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม
จ�ำนวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน

อ�ำนาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด

(๑) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด
(๒) ประสานนโยบายและการด�ำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัยสถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานของรัฐ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรใน
จังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
(๔) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผน
แม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
(๖) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมทั้ง
ราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๗) ให้ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
(๘) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม พระราชบัญญัติน้ี
(๙) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รับผิดชอบงานด้านธุรการ และท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรม
จังหวัด แลการด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจับและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
ประสานการด�ำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย
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โครงสร้างส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

กลุ่มการก�ำกับดูแล
การบริหารจัดการที่ดี

ส�ำนัก

ส�ำนัก

ส�ำนัก

บริหารกลาง

ยุทธศาสตร์

กิจการสภา

ส่งเสริมการ

สภาเกษตรกร

การเกษตร วิจัย

และวิชาการ

มีส่วนร่วมและ

จังหวัด

ประเมินผล และ

ขับเคลื่อนแผน

๗๗ จังหวัด

ส่งเสริมกิจการ

พัฒนาการ

พิเศษ

เกษตร
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ส�ำนัก

ส�ำนักงาน

โครงสร้างอัตราก�ำลัง
อัตราก�ำลังปี ๒๕๕๘

ระดับต�ำแหน่ง

กรอบอัตราก�ำลัง

ผู้ครองต�ำแหน่ง

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

บริหารสูง

…-……..คน

……-…..คน

……-…..คน

……-…..คน

บริหารต้น

……๓…..คน

……-…..คน

……๓…..คน

……-…..คน

อ�ำนวยการสูง

……๔…..คน

…๗๗…..คน

……๓…..คน

…๕๘…..คน

อ�ำนวยการต้น

…๑๐…..คน

…๙๕…..คน

……๗…..คน

…๗๘…..คน

ปฏิบัติงานปฏิบัติการอาวุโส

…๓๑…..คน

…๒๘๘…..คน

……๓๑..คน

…๒๘๕…..คน

รวม

……๔๘..คน

…๔๖๒…..คน

…๔๔…..คน

…๔๒๑…..คน

รวมทั้งสิ้น

……๕๑๐…………คน

……๔๖๕…………คน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
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ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
พันธกิจ		
๑.
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๒.
สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาค
รัฐ ผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์
สูงสุด
๓.

บูรณาการจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน

๔.
จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรและใช้ก�ำหนดนโยบายของรัฐ
๕.
ส่งเสริมสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมง
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า
วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดท�ำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความ มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม

นโยบายการก�ำกับดูแลการบริหารกิจการที่ดี
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๐ วรรคท้าย ก�ำหนดให้การปฏิบัติตาม
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะ
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ก�ำหนดนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภาย
ใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน
องค์กร และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

36

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
National Farmers Council

หลักการและแนวคิด
การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดีของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นับเป็นการ
ตอบสนองต่อแนวคิดในเรื่องธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักการและแนวคิด
ดังนี้
๑.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการคุ้มครอง
และรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทน
สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผล
ประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก�ำหนดนโยบาย และ
การวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่าง
ต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ด้านการปฏิบัติตาม
นโยบายเกษตรกรรมอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน
ในอนาคต
๒.
ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน�ำ
หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าว
คือ
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอ�ำนาจตัดสินใจ การอ�ำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน”
ในการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค�ำนึง
ถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งให้ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของภารกิจ
๓.
ให้มีคณะกรรมการก�ำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดีของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงาน หรือด้านการบริหารการเงินและการงบประมาณ ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับติดตาม พร้อมทั้งเสนอแนะในการด�ำเนินการตามนโยบายนี้
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
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๑.

เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส�ำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วย
งานและสามารถน�ำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒.

เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของส�ำนักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติและส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตน อันจะท�ำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร ผู้รับบริการ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติและผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

๓.

เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือความไว้วางใจ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับ
บริการ เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานตามแนวธรรมาภิบาล และพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่ง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๐ วรรคท้าย การปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณหรือกฎหมายอื่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่ง
ชาติ จึงได้ก�ำหนดนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์กร และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก

๑.๑ ให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกให้สมาชิกสภา
เกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงหน้าที่ของ
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ การพัฒนาภาค
การเกษตร และระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
๑.๒

มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ สร้างกลไกการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล กฎหมาย และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
๑.๒ จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจารีต ประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย รวมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก

ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็ว สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตลอด
จนน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ส�ำหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ สร้างกระบวนการจัดให้พนักงานทุกระดับอ�ำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม

๓.

นโยบายด้านองค์กร

๔.

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก
๓.๑ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีของส�ำนักงาน
แนวทางปฏิบัติ
จัดท�ำแนวทางการใช้งาน และความปลอดภัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลและ
กรณีการเกิดภาวะฉุกเฉินในกรณีต่างๆ
สร้างหรือปรับสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ
นโยบายหลัก 		
๓.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดท�ำแผนด�ำเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
แนวทางปฏิบัติ
จัดท�ำแผนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติรวมทั้งมีกระบวนการก�ำกับ ดูแล
ติดตามประเมินผล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงานโดยมุ่งเน้นถึงผล
สัมฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นโยบายหลัก
๑.
ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กร และสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
๒.
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริมกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรรวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
๑.
จัดให้มกี ารประชุมผูบ้ ริหารและพนักงานเป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
แสดงความคิดเห็น เกีย่ วกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร รวมทัง้ สร้างแรงจูงใจเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
๒.
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
งานเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานเชิงนโยบายและเข้าใจระเบียบวิธี
การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบการบริหารจัดการที่ดี
๓.
จัดท�ำแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างบุคลากรให้มี
ศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
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ส่วนที่

๒

ก้าวย่างเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร

ก้าวย่างเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร
(ก้าวที่ ๑) ในวาระเริ่มแรกพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓

นายอภิสิทธิ์ เวชชาวีวะ นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ตามบทเฉพาะกาล ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�ำหน้าที่เลขาธิการและหัวหน้า
ส�ำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท�ำหน้าที่หัวหน้าส�ำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ภารกิจหลักในระหว่างนี้ เป็นการด�ำเนินการเลือกตั้งสมาชิกในระดับต่างๆ จนสามารถตั้งสภาเกษตรกร
จังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ต่างๆ เพื่อให้สภาสามารถท�ำหน้าที่ของตนเองได้
ในระหว่างนั้น สังคมไทยเต็มไปด้วยความเห็นต่างทางการเมือง การด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่ง
ชาติ ให้เป็นไปตามมาตรา 11 ว่าด้วยการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ ครม.ต่อนายกรัฐมนตรี และการจัดท�ำแผน
แม่บท ตมมาตรา 41 ก็ยังไม่เริ่มต้น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเองอีกครั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้น
เป็นนายกรัฐมนตรี
ท่ามกลางการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง สภาเกษตรกรแห่งชาติถูกจับตามองจากรัฐบาลชุดใหม่ ว่าเป็น
ผลพวง ผลผลิตของรัฐบาลเดิมหรือไม่ การขับเคลื่อนงานในระหว่างนี้ จึงเป็นภาระอันหนัก ของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ โดยการน�ำของนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ต้องเข้าใจว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ คือ สภาอาชีพของคนที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ท�ำหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของเกษตรกร ประกอบกับสภาเกษตรกรได้แสดงบทบาทในการเชื่อมประสาน
ระหว่างรัฐบาลกับเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านราคาผลผลิต
สินค้าเกษตร เช่น ปัญหาราคามะพร้าวตกต�่ำ การแก้ไขปัญหายางพารา การแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ำมัน การเข้าไป
มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหานโยบายการรับจ�ำน�ำข้าว ฯลฯ
การด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้เกษตรกรได้มีเวทีในการเสนอปัญหา มีเวทีการเจรจา ท�ำให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์ เป็นบทบาทในการเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น

(ก้าวที่ ๒) สู่การประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการประกาศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันของเกษตรกร มุง่ สร้างความเป็นธรรม และมัน่ คงในอาชีพเกษตรกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ส�ำคัญ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดท�ำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความ มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
ในโอกาสดังกล่าว สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดงาน “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ” โดยได้
เชิญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้เชิญสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด รวม 1,709 คน เข้าร่วมงาน ท�ำให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดไดเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน
สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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(ก้าวที่ ๓) การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อการเกษตร

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตร ปฏิรูป
ประเทศไทย ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ก่อตัวมากขึ้นเรื่อง กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีแนว
โน้มต้องการให้ประเทศได้มีการปฏิรูปในทุกๆ ด้าน เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรม สภาเกษตรกร
แห่งชาติ ได้แสดงจุดยืนจัดเจนต่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยต้องปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ได้ประกาศจุดยืนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๖ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑.
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สนับสนุนให้มีการปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ กระจายโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุน และโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคเกษตร อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๒.
สภาเกษตรกรแห่งชาติ จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเวทีปฏิรูปด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร ที่
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เป็นพลังที่พรอมในการขับเคลื่อน เวทีปฏิรูป
๓.
สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีข้อเสนอในประเด็นจ�ำเป็นเร่งด่วนของการปฏิรูป ด้านการเกษตร
๓.๑ แก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินทั้งระบบ
๓.๒ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรทั้งระบบ
๓.๓ ปฏิรูปโครงสร้างการพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้การจัดการน�้ำเกิด
		
ความเป็นธรรม
๓.๔ สร้างเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรมีหลักประกันด้านรายได้โดย
		
กระบวนการเชือ่ มโยงจากการผลิต การแปรรูป และการตลาด ทุกวงจรในทุก กลุม่ พืช
๓.๕ สร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตร ให้เกษตรกรมีสิทธิประโยชน์ มีศักดิ์ศรีในอาชีพ
		
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการเท่าเทียมกลุ่มอาชีพอื่น
ทั้งนี้ ในช่วงกลางปี ๒๕๕๗ ความขัดแย้งทางการเมืองมีมากขึ้นเรื่อยๆ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) จึงเข้าควบคุม การใช้อ�ำนาจ เข้ามาควบคุมสถานการณ์ทางการเมือง เพื่อยุติดความขัดแย้ง ความ
แตกแยกและยุติความรุนแรง โดยการสนับสนุนให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ และจะคืนความสุข โดย
การปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริง
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์กับสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงานของสภาฯ ที่เดิมก�ำหนดไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์เพิ่ม ดังนี้
๑.

ยุทธศาสตร์ : สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
กลยุทธ์การสร้างแนวร่วมของสภาเกษตรกรกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาแก้ไข
		
ปัญหาด้านการเกษตร
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการฟาร์ม
กลยุทธ์การพึ่งตนเองด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๒.
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ยุทธศาสตร์ : การจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม
กลยุทธ์การยกระดับแนวคิดของเกษตรกร

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กลยุทธ์การจัดการองค์กรเพื่อสร้างความมั่งคงในอาชีพเกษตรกรรม และได้เพิ่มกลยุทธ์
		
ในยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
กลยุทธ์พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
ผลจากการปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม เป็น
วาระอันส�ำคัญของสภาฯ ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ นับว่าเป็นการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่จะ
ร่วมผลักดันการปฏิรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและสังคมไทยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืน
ความสุกให้กับประชาชนและลดความเหลื่อมล�้ำตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แถลงจุดยืนดังกล่าว

(ก้าวที่ ๔) การจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ จากล่างสู่
บน จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่างกฎหมาย และกิจกรรมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
การจัดท�ำแผนแม่บท
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 41 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดท�ำแผน
แม่บท โดยฝ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด และ
ต้องมีสาระส�ำคัญอย่างอย่างดังต่อไปนี้
1.
การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริม และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.
การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดินและที่ดินโดย
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิน่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของ
ตนเองอย่างทั่วถึง
3.
การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยค�ำนึงถึงการส่งเสริมให้สินค้า
เกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด
4.
การพัฒนาแหล่งน�้ำและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
5.
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
6.
การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชสัตว์ท้องถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อประโยชน์ทาง
เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
7.
การเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
8.
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำกินและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการประกอบการเกษตร
9.
การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน
10. การสนับสนุน การส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม
และการจัดการ แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
11. การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนทีเ่ กีย่ วกับการเกษตรทีอ่ ยูใ่ ห้สามารถรองรับการช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างครบวงจรและลดการซ�้ำซ้อน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ด้วยก็ได้

แผนแม่บทตามวรรคหนึ่งอาจก�ำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และระยะเวลาในการด�ำเนินการให้ชัดเจน

โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564)
ซึ่งมีสาระส�ำคัญตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.
2553 ที่บัญญัติให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอ เสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษาเชิงนโยบายและ
การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรต่อคณะรัฐมนตรี โดยขั้นตอนการจัดท�ำได้มอบให้คณะกรรมการประจ�ำสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ได้ศึกษา วิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็นและสรุปถึงปัญหาของเกษตรกรทั้งประเทศในแต่ละด้านครอบคลุม
ทั้งพืช สัตว์ ประมง ที่ดิน แหล่งน�้ำ การตลาด อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ปัจจัยการผลิต กฎหมายด้าน
การเกษตร เทคโนโลยี องค์ความรู้เกษตรกรรม แหล่งทุน ทรัพยากรธรรมชาติและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
จัดท�ำข้อเสนอขึ้นภายใต้หลักการสิทธิการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา
ความมั่งคงในอาชีพเกษตรกรรม ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยในปี 2558 ได้เสนอ 16 เรื่อง ดังนี้
1.
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการเกษตรกร โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินท�ำกิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร ได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
• เสนอให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเกษตรกร
• เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกร
• เสนอให้มีกรอการบริหารกองทุนสวัสดิการเกษตรกร
• เสนอแนวทางการจัดสวัสดิการเกษตรกร
2.
ข้อเสนอเชิงนโยบายปฏิรูปที่ดิน โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินท�ำกิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร ได้เสนอร่างพระ
ราชบัญญัติ ๔ ฉบับ เพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท�ำกิน รับรองสิทธิชุมชนในรูป
แบบกรรมสิทธิ์ร่วม (Collective Rights) จัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับกองทุนยุติธรรมให้
เป็นนิติบุคคลช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
• ร่าง พรบ. ว่าด้วยภาษีที่ดินและอัตราก้าวหน้า พ.ศ...
• ร่าง พรบ. จัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อคนจนและเกษตรกร พ.ศ...
• ร่าง พรบ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ...
• ร่าง พรบ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ...
3.
ข้อเสนอเชิงนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน ในการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน
นั้นได้มีข้อเสนอใน ๒ ลักษณะคือ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.. มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
3.1 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
		 • ขยายผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภคและการตลาด โดยให้บทบาทภาคประชาชนเป็นผูข้ บั เคลือ่ นหลัก
		 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พื้นที่เกษตรยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
		 • ภาครัฐเอื้ออ�ำนวยเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย
		 • จัดการความรู้ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม
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		 • จัดตั้งสถาบันเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสนับสนุนบทบาทการท�ำงานของภาคประชาชน
3.2 ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ... โดยเสนอสาระ
ส�ำคัญประกอบด้วย
		 • เสนอให้มีการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” (พกย)
		 • เสนอให้มีคณะกรรมการสถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
		 • เสนอให้มีสักงานของสถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล
4.
ข้อเสนอการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีแนวทางอันเป็นประเด็นข้อ
เสนอเพื่อสร้างค่านิยมเกษตรกรไทยยุคใหม่ ส่งเสริมให้รวมกลุ่มเกษตรกรสอนเกษตรกรจนเก่งผลิต รู้ตลาด ภาค
รัฐสนับสนุน ดังนี้
• ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรรายคน
• ยุทธศาสตร์เกษตรกรรวมกลุ่มด�ำเนินชีวิตเป็นองค์กรเกษตรกร
• ยุทธศาสตร์องค์กรเกษตรกร
5.
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการข้าและชาวนาอย่างยั่งยืน ในการจัดท�ำข้อเสนอเชิง
นโยบายการสร้างเสถียรภาพการผลิตข้าว คะกรรมการด้านข้าวได้น�ำเสนอในลักษณะ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
• ยุทธศาสตร์เยียวยาภาวะวิกฤติ (แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าของชาวนา)
• ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูภูมิปัญญาและการบริหารจัดการ
• ยุทธศาสตร์ลดการเจ็บป่วย
• ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้
6.
ข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ปัญหายางพารา ได้มีข้อเสนอใน ๒ ลักษณะ คือ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ... มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
6.1 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
		 • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสถียรภาพในราคายางพารา กลยุทธ์ที ๑) บริหารจัดการผลผลิต
			 เพื่อการส่งออกให้ได้ราคา กลยุทธ์ที่ ๒) การพัฒนาระบบตลาดยางพาราในประเทศ
		 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยร่างพระราชบัญญัติ
			 การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ...
		 • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์ ที่ ๑)
			 ปรับโครงสร้างการผลิต กลยุทธ์ที่ ๒) ส่งเสริการแปรรูปยางพารา
		 • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคนและองค์กรเกษตรกร กลยุทธ์ที่ ๑) การพัฒนาความสามารถ
			 ในอาชีพของเกษตรกร กลยุทธ์ที่ ๒) ยกระดับความเข็มแข็งขององค์กรเกษตรกร
6.2 ข้อเสนอให้มีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
7.
ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์สับปะรดไทย มีประเด็นข้อเสนอ โดยรักษาความเป็นผู้น�ำการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรด รักษาระดับราคาและคุณภาพมารฐานสินค้าสับปะรด สร้างความยั่งยืนในอาชีพของ
เกษตรกร และโรงงานแปรรูปสับปะรดในการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์สับปะรดไทยนั้นได้มีข้อเสนอ
ใน ๒ ลักษณะคือ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนอให้มีระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเพื่อการ
พัฒนาสับปะรดมีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
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7.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
		 • กลยุทธ์ด้านการผลิต
		 • กลยุทธ์ด้านการตลาด
		 • กลยุทธ์ด้านการแปรรูป
		 • ด้านการบริหารจัดการ
7.2 ข้อเสนอให้มีระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาสับปะรด
8.
ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์มันส�ำปะหลัง ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์มันส�ำปะหลัง
มีประเด็นข้อเสนอ โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยมันส�ำปะหลังเป็น ๕ ตัน/ไร่ ในพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ปลูก
มันส�ำปะหลัง แบบครบวงจรโดยระบบการรวมกลุ่มของเกษตรกร มีผลิตภัณฑ์หลากหลายได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาด ด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้
8.1 มาตรการภาครัฐ
		 • ด้านการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ เพื่อการ
			 ลงทุนเพิ่ม ให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ปลูกมันเหมาะสม (Zoning) สร้างความ
			 เข้มแข็งองค์กรเกษตรกร สร้างศูนย์จักกลเกษตรระดับชุมชน
		 • ด้านการตลาด สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ สนับสนุนสินเชื่อ
			 ดอกเบี้ยต�่ำแก่องค์กรเกษตรกรเพื่อรวบรวมและแปรรูป
		 • ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ก�ำหนดนโยบายมันส�ำปะหลังเป็น non-GMO
			 จัดท�ำข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนามันส�ำปะหลังทั้งระบบไว้ในที่เดี่ยวกัน
8.2 มาตรการภาคเกษตรกร
		 • ด้านการผลิต เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกและใช้บริการ
			 องค์กรเกษตรกร รวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นมันเส้นสะอาด
		 • ด้านการตลาด วางแผนการผลิตขุดมันส�ำปะหลังตามแผนองค์กรเกษตรกร
9.
ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาล�ำไย มีประเด็นข้อเสนอ โดยสร้างความมั่นคงให้
กับเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการสวนล�ำไย เกษตรกรมีองค์ความรู้จากการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเครือ
ข่ายและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรเข้าถึงตลาดทุนที่เป็นธรรม ด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาล�ำไยมีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาตลาดภายในประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพเพื่อตลาดส่งออก
• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ
10. ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปาล์มน�้ำมัน ได้มีข้อเสนอใน ๒ ลักษณะคือ ข้อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอให้มีการจัดท�ำพระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม น�ำเสนอรัฐบาล แบ่งเป็น
มาตรการภาครัฐและภาคเกษตรกร มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
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10.1 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
		
10.1.1 มาตรการภาครัฐ
			
• ด้านการผลิต ทบทวนการก�ำหนดพื้นที่เหมาะสม สนับสนุนการผลิตพลังงาน
				 ทดแทน ก�ำหนดมาตรฐานทะลายปาล์มน�้ำมัน ลานเท แปลงเพาะพันธุ์
				 และกล้าพันธุ์
			
• ด้านการตลาด จัดการสต๊อกเพื่อเสถียรภาพราคา อกมาตรการรับซื้อผล
				 ปาล์มน�้ำมันที่มีคุณภาพและมีอัตราน�้ำมันไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 18.0 เป็น
				 ราคาเดียวกัน
			
• ด้านการบริหารจัดการ ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้น�ำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์ม
				 ผู้เพาะพันธุ์ ผู้จ�ำหน่ายพันธุ์ ลานเท และโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม พัฒนา
				 อุปกรณ์วัดปริมาณน�้ำมันในผลปาล์ม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรท�ำ
				 ธุรกิจโรสกัดน�้ำมันปาล์ม เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
		
10.1.2 มาตรการภาคเกษตรกร
•
ด้านการผลิต รวมกลุ่มเกษตรกรนอกเขตพื้นที่เหมาะสมเพื่อขอประกาศเพิ่มเติม ใช้พันธุ์และ
กล้าพันธุ์ปาล์มที่ได้มาตรฐาน ตัดขายทะลายปาล์มที่สุกและได้คุณภาพ สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร
•
ด้านการตลาด ตัดขายทะลายปาล์มสุกคุณภาพให้สหกรณ์ สหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิต และ
บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณภาพ สหกรณ์รับซื้อผลปาล์มน�้ำมันที่มีคุณภาพและมีอัตราน�้ำมันไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
18.0 เป็นราคาเดียวกัน
10.2. ข้อเสนอให้มีพระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม
11. ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์โคเนื้อ-กระบือ มีประเด็นข้อเสนอ โดยพัฒนาการผลิตและการ
ตลาด ของโค-กระบือเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ โดยมีองค์กรรับผิดชอบ เฉพาะเพื่อให้เป็นอาชีพที่ม่ันคง ผลผลิตมี
คุณภาพถูกสุขอนามัย เพียงพอต่อความต้องการข้อเสนอเชิงนโยบายมีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
•
ส่งเสริมการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
		
โคเนื้อกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แห่งชาติ (National Meat Industry
		
Development Board) หรือ กพอนช (NMIDB)
•
จัดตั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อแห่งประเทศไทย (อพอนท.) ซึ่งมีชื่อ
		
ภาษาอังกฤษว่า Organization for Development of Meat Production Industry
		
of Thailand (ODMIT)
12. ข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีข้อเสนอในลักษณะ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
•
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลียงโคนให้กับเกษตรกร
•
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตน�้ำนมโคของเกษตรกร
•
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขัน
•
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑ์นม
13. ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างยั่งยืน มีข้อเสนอในลักษณะข้อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร์ มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
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13.1 มาตรการภาครัฐ
		
•
ด้ า นการผลิ ต กรมประมงเร่ ง น� ำ เข้ า พ่ อ แม่ พั น ธุ ์ จ ากแหล่ ง คุ ณ ภาพเป็ น
			
พ่อแม่พันธุ์ โรงเพาะฟักของเอกชนเพื่อเร่งผลิตลูกกุ้งที่ได้คุณภาพให้แก่เกษตรกร
			
ลดขั้นตอนและอ�ำนวยในความสะดวกการน�ำเข้าเพื่อเร่งให้อุตสาหกรรมกุ้ง
			
ส่งออกของไทยกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกร
			
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจากอาการตายด่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
			
ให้กับเกษตรกร
		
•
ด้านการตลาดมีมาตรการคุ้มครองการลงทุนของเกษตรกร มีกระบวนการ
			
ประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำแก่สหกรณ์ประมง
			
เพื่อท�ำกิจการกับเกษตรกรและรวบรวมผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรม
			
กุ้งส่งออกของไทย
		
•
ด้านการบริหารจัดการกรมประมงจัดระบบและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งร่วมกันกับ
			
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งโดยเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จสอนเกษตรกรกันเอง
			
จัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาว P.Vanamei (Nucleus Breedig Center:
			
NBC) จัดตั้งศูนย์ขยายจ�ำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้ง (Broodstock Multiplication
			
Center : BMC) ขึ้นในประเทศไทย
13.2 มาตรการภาคเกษตรกร
		
•
ด้านการผลิต ใช้พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว P.Vanamei จากโรงเพาะฟักจากกรม
			
ประมงหรือของเอกชนที่กรมประมงรับรองขึ้นทะเบียนเพื่อรองรับมาตรการ
			
ชดเชยความเสียหายปล่อยลูกกุ้งลงบ่อตามกระประมงแนะน�ำสมัครเป็นสมาชิก
			
องค์กรเกษตรกร
		
•
ด้านการตลาดสมัครท�ำประกันภัยตามที่รัฐก�ำหนดองค์กรเกษตรกร จัดหา
			
ปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิตของสมาชิก
		
•
ด้านการบริหารจัดการเลี้ยงกุ้งตามค�ำแนะน�ำ
14. ข้อเสนอเชิงนโยบายไม้ดอก ไม้ประดับ มีประเด็นข้อเสนอ โดยสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ
รวมกลุ่มเกษตรกรท�ำการผลิต การตลาด มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
•
ส่งเสริมรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิต รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต
		
รวมกันขายผลผลิต
•
ภาครัฐส่งเสริมผ่านองค์กรเกษตรกร ให้ความรู้ด้านการจัดการโรคและแมลง ส่งเสริม
		
การผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศและลดต้นทุน
		
การผลิต
•
เปิดโอกาสให้ผู้แทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือแต่งตั้งตัวทน
		
เกษตรกรร่วมเป็นกรรมการในงาน หรือโครงการของภาครัฐ
•
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรในด้านอุปสรรคจาก ข้อก�ำหนด ระเบียบ
		
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อนไปแก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้อง
		
กับความต้องการของเกษตรกร
•
พัฒนาพันธุ์ใหม่โดยใช้แปลงของเกษตรกรเป็นพื้นที่วิจัยและพัฒนา
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15. ข้อเสนอเชิงนโยบายนาเกลือ มีประเด็นข้อเสนอ โดยสร้างความมั่งคงยั่งยืนในอาชีพการท�ำ
นาเกลือมีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
•
ส่งเสริมรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกร และร่วมมือระหว่างองค์กรเกษตรกรภายใน
		
จังหวัดและระหว่างจังหวัดท�ำกิจการร่วมกัน
•
ภาครัฐส่งเสริมเกษตรกรผ่านองค์กรเกษตรกร ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี ความรู้
•
ประชาสัมพันธ์คุณค่าของเกลือต่อสุขภาพและความงาม
•
ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอดท�ำนาเกลือ
•
ตัดวงจรการกู้ยืมจากพ่อค้า ในการลงทุนท�ำนาเกลือ
16. ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน มีประเด็น
ข้อเสนอเพิ่มพื้นที่ชลประทานจากร้อยละ 5.7 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ภายใน 5 ปี เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตการเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและ
ระยะยาว
16.1. มาตรการระยะสั้น
		
•
ขุดลอกแม่น�้ำ คู คลอง หนอง บึง และแหล่งน�้ำอื่นๆ
		
•
พัฒนา 1 ฟาร์ม 1 สระน�้ำเพื่อการเกษตร
		
•
บ่อบาดาล 1 กลุ่มเกษตรกร ที่มีพื้นที่ดินติดต่อกัน
		
•
ท�ำฝายชะลอน�้ำ/ฝายแม้ว
		
•
ท�ำฝนหลวง เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง
		
•
เพิ่มจ�ำนวนสถานีสูบน�้ำ
16.2. มาตรการระยะยาว
		
•
จัดตั้งทบวงทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		
•
จัดตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		
•
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำระดับจังหวัด
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ส่วนที่

๓

ผลการด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผลการด�ำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓.๑

สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายของ คสช.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของ คสช. เพื่อสร้าง
ความปรองดอง โดยได้จัดท�ำโครงการ โฮมพี่ โฮมน้อง สร้างพลังสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีขะแมร์ ณ ต�ำบล
ภูฝ้าย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.
เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีในการท�ำนา ให้คงไว้
๒.
เสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง สร้างความสุขของคนในชุมชน
๓.
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงท้องถิ่น
๔.
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่และน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
โดยเกษตรกรและชุมชนชาวต�ำบลภูฝ้าย จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
ความปรองดอง สร้างความสุขของคนในชุมชน ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีการลงแขกด�ำนา การไถนา
แบบโบราณโดยใช้ควายไถนา การท�ำการเกษตรแบบพอเพียงโดยน�ำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่มาใช้ในการด�ำเนินชีวิต และวัฒนธรรมของดั้งเดิมของชาวขะแมร์ โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรมการละเล่น, การแสดงนิทรรศการ, การประกอบอาชีพและอาหารการกินภายในงาน

๓.๒ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑ ด้านข้าว

คณะกรรมการด้านข้าว ได้ร่วมด�ำเนินการพิจารณาจัดท�ำความเห็นและข้อเสนอด้านข้าว โดย ได้มีการ
หารือแนวทางช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้ข้อสรุปแนวทางที่รัฐบาลควรจะด�ำเนินการ ดังนี้
มาตรการเร่งด่วน
๑.
ขอให้ช่วยเหลือค่าต้นทุนการปลูกข้าวส�ำหรับชาวนาที่ได้ท�ำนารอบการผลิตนาปีแล้วและได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ในอัตราไร่ละ ๓,๕๐๐ บาท
๒.
ขอให้ขยายระยะเวลาช�ำระหนี้ และยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับชาวนา ส�ำหรับหนี้เงินกู้ยืม
ในระบบ (อาทิ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ
บรรดากองทุนให้กู้ยืมเงินทุนต่างๆ) โดยขอให้รัฐบาลรับภาระจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระ
ทบจากภัยแล้ง
๓.
ขอให้จ่ายชดเชยรายได้ให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อมีรายได้เป็นค่าใช้จ่าย
ประการต่างๆ ในการยังชีพของครอบครัว ช่วงที่ยังไม่มีรายได้จากการท�ำนา เนื่องจากชาวนาต้องงดการท�ำ
นาปรังช่วงก่อนหน้าแล้ว ๑ รอบ และมาประสบปัญหานาข้าวได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในรอบการผลิตนาปี
ปัจจุบัน โดยชาวนาบางรายปลูกข้าวแล้ว แต่ยังไม่แน่ว่าจะมีน้�ำพอเพียงหรือไม่ และบางรายยังไม่ได้ลงมือปลูก
ข้าว ต้องเลื่อนการปลูกข้าวออกไป เป็นปัญหาอุปสรรคครั้งที่ ๒ ที่กระทบต่อรายได้ของชาวนา
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๔.
ขอให้มีการจัดท�ำประชาคมชาวนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและ
แนวทางข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวนา ที่ประสบภัยแล้ง
มาตรการเสริมระยะสั้น-กลาง
(๑)
การทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศพื้นที่ภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่เกษตรกร
มีกรรมสิทธิ์ และไม่มีกรรมสิทธิ์ รวมถึงการทบทวนปรับปรุงอัตราการให้ความช่วยเหลือ ให้มีความเหมาะสม
ยุติธรรม สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของสภาพปัญหา
(๒)
การเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ใช้น�้ำน้อย เช่น การปลูกข้าว “ระบบผลิตเปียก
สลับแห้ง แกล้งข้าว” เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่มีความเป็นไปได้
(๓)
การส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชชนิดอื่นที่มีอายุการผลิตสั้น ต้องการน�้ำ
น้อย มีตลาดรองรับ หรือสร้างอาชีพเสริมอื่นๆ และการจ้างงานในพื้นที่ (อาทิ ขุดลอกคู คลอง หนอง บึง)
เพื่อเป็นแหล่งรายได้ของชาวนาและครอบครัว ช่วงที่ยังไม่มีรายได้จากการท�ำนา โดยการจ้างงานประการ
หนึ่งที่ควรด�ำเนินการ คือ การสนับสนุนให้ชาวนาขุดสระน�้ำในไร่นาของตนเองเพื่อเก็บกักน�้ำไว้ใช้ปลูก
ข้าว โดยอาจสนับสนุนด้านเครื่องจักรกล และ/หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะให้เปล่า โดยอาจให้เกษตรกรมีส่วนสมทบ
ตามความเหมาะสม
(๔)
การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณฝน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาและเกษตรกร
ทั่วไป
(๕)
การจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นต่อการครองชีพจ�ำหน่ายให้กับชาวนาในราคาพิเศษ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวนาและครอบครัว เช่น การน�ำข้าวในสต๊อกที่ยังมีปริมาณมาก และเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท�ำให้ราคาข้าวตกต�่ำในปัจจุบัน แปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงจ�ำหน่ายชาวนาราคาถูก
มาตรการแก้ปัญหาในระยะยาว
๑)
การจัดให้มีระบบประกันความเสี่ยงภัยส�ำหรับชาวนาผู้ปลูกข้าว โดยนอกเหนือจากเงินทุน
สนับสนุนจากภาครัฐ ควรให้ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรเกี่ยวกับข้าวมีส่วนสมทบเงินทุนในการด�ำเนินการ โดย
อาจให้สิทธิพิเศษในการน�ำไปลดหย่อนภาษี
(๒)
การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เพื่อสามารถท�ำนาน้อยครั้ง แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม
หรือมากกว่าเดิม รวมถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้ง ใช้น�้ำน้อย และให้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(๓)
การพัฒนาเทคโนโลยี และระบบการผลิตข้าวใช้น�้ำน้อย ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของชาวนา
(๔)
การปรับรอบระยะเวลาการท�ำนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์แวดล้อม เช่น ฤดูกาล และ
ปริมาณน�้ำที่มี
(๕)
การพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(๖)
การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน�้ำชลประทาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน�้ำ เช่น การผันน�้ำจากแหล่งที่มีน�้ำมากไปช่วยเหลือแหล่งที่มีน�้ำน้อย
(๗)
การส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาและชุมชนพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในไร่นาและชุมชน
ของตนเอง เพื่อเพิ่มการพึ่งตนเองให้มากขึ้น
(๘)
การพัฒนาเทคโนโลยีการติดตามและคาดการณ์ รวมถึงระบบเตือนภัยเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
และที่เกี่ยวข้อง
(๙)
การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งต้นน�้ำ
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(๑๐) การสนับสนุนให้ชาวนาในเขตพื้นที่ขาดความเหมาะสมท�ำนาที่มีความเป็นไปได้ ปรับเปลี่ยน
ไปท�ำอาชีพเกษตรกรรมอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการท�ำนาโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ส่งข้อเสนอ
ที่เป็นมาตรการเร่งด่วนต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (หนังสือที่ สภช. ๐๑๐๑/๒๓๔ ลงวัน
ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๘)
๓.๒.๒ ด้านยางพารา

คณะกรรมการด้านยางพารา ได้ร่วมด�ำเนินการพิจารณาจัดท�ำความเห็นและข้อเสนอด้านยางพารา
โดยได้มีการหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยได้เสนอ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๘ สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
เพื่อให้มีการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร มีกองทุนเพื่อบริหารจัดการ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ
การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ
ธุรกิจ และการเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและ
การปลูกใหม่ด�ำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
การด�ำเนินการ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้เสนอให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดท�ำร่าง พรบ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ...โดยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติมอบให้สภาเกษตรกรแห่งชาติด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การ
ยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ซึ่งมีกระบวนการท�ำงาน คือ
๑)
ตั้งคณะอนุกรรมการ ศึกษายกร่างกฎหมายในการบริหารจัดการด้านยางพารา เพื่อวิเคราะห์
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ที่ได้มีการเสนอไว้แล้วน�ำมาพิจารณาปรับปรุง แล้วรับฟัง
ความคิดเห็นจากเครือข่ายเกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประมวลผลเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อ เสนอ
ต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
๒)
เสนอให้มีผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับ
หลักการร่าง พ.ร.บ. เพื่อมีสิทธิเสนอขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของเกษตรกร
๓)
การผลักดันแนวคิด ปัจจัยความส�ำเร็จที่ส�ำคัญคือ นายอ�ำนวย ปะติเส สมาชิกสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นบุคคล
ผู้ผลักดันแนวคิดตามร่าง พ.รบ.ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ
ผลการด�ำเนินการ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘
มาตรา ๔ นิยาม“เกษตรกรชาวสวนยาง” หมายความว่า เจ้าของ ผู้เช่าหรือผู้ทําสวนยางและคน
กรีดยางซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๗ (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกร
ชาวสวนยางจ�ำนวนสามคน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจ�ำนวนสองคน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าจ�ำนวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
อุตสาหกรรมยางจ�ำนวนหนึ่งคน
มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนตามจ�ำนวนและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้
(๑)
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กยท.
(๒)
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละสี่สิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน
(๓)
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วย
เหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง การพัฒนายางพาราทั้งระบบ และการ
รักษาเสถียรภาพราคายาง
(๔)
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการการ
ศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพาราในอันที่จะเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราอย่าง
ครบวงจร
(๕)
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละเจ็ด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
(๖)
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละสาม เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง
ข้อเสนออาชีพเสริมในสวนยาง

ความส�ำคัญ
ปัญหาราคายางพาราที่เคยมีราคาสูงและลดลงมาจนต�่ำกว่าต้นทุนการผลิต แนวทางการแก้ปัญหาที่
รัฐบาลใช้ คือการช่วยเหลือด้านราคา ด้านปัจจัยการผลิต ซึ่งจะเป็นมาตรการเฉพาะหน้า แต่สภาเกษตรกรแห่ง
ชาติยึดมั่นปรัชญา พัฒนาเกษตรไทย ได้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรโดยหลังจากที่สภาได้ผลัก
ดันให้มีการแก้ไขระเบียบของภาครัฐในการลดจ�ำนวนต้นยางที่ปลูกในแต่ละไร่แล้วได้เสนอให้สร้างอาชีพเสริม ซึ่ง
ได้เสนอมาหลายรัฐบาลและประสบผลส�ำเร็จในที่สุด
การด�ำเนินการ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้เสนอ
แนวคิดจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ปัญหาราคายางพาราตกต�่ำจากเกษตรกร ผู้แทนองค์กร
เกษตรกรของคณะกรรมการด้านยางพารา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ด้านการสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา
น�ำสู่รัฐบาลได้ก�ำหนดมาตรการพัฒนายางพาราทั้งระบบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
เพื่อประกอบอาชีพเสริมโดยใช้สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ระยะเวลาการช�ำระเงินกู้ไม่เกิน ๕ ปี
โดยรัฐบาลได้สนับสนุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรผู้ปลูก
ยางครอบครัวละไม่เกิน ๑ แสนบาท เพื่อปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในสวนยาง
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ผลการด�ำเนินการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินการตามนโยบายส�ำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์
ปรีดิยาธร เทวกุล) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สภาเกษตรกรแห่งชาติหาแนวทางด�ำเนินการ เพื่อให้เกิดผลจากการขับเคลื่อน
ตามนโยบายสู่การปฏิบัติที่แท้จริง คณะกรรมการด้านยางพาราจึงจัดประชุมสัมมนา“แนวทางการด�ำเนินแผน
งานตามนโยบายแก้ปัญหาราคายางพาราตกต�่ำ” ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ติดตามผลงานโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยใช้สินเชื่อจาก ธกส. พบว่ามีเกษตรกร
แสดงความจ�ำนงเข้าร่วมโครงการ ๕๑,๘๙๔ ราย วงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ผลงานโครงการคิดเป็นร้อยละ ๕๒
ของเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรมีทัศนคติเคยชินกับการปลูกยางพารา การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยเสนอให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ และขยายเวลาโครงการ ผลดีต่อเกษตรกร จากข้อเสนอการส่ง
เสริมอาชีพเสริมในสวนยางของสภาเกษตรกรแห่งชาติ คือการมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ในสถานการณ์ราคายางตกต�่ำ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรมีรายได้ตาม
ผลผลิตที่เป็นอาชีพเสริมทั้งพืชหรือสัตว์ เป็นรายวัน รายเดือน รายปี
๓.๒.๓ ด้านมันส�ำปะหลัง

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอ�ำนาจ ตาม
มาตรา ๑๑(๑) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และ
องค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรม อีกทั้งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้สภาเกษตรกรแหงชาติจัดท�ำรายละเอียดข้อเสนอเรื่อง “ทศวรรษ
แห่งการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม น�ำเกษตรกรและชุมชน ก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนา” และโครงการน�ำร่อง
“เมืองมันส�ำปะหลัง (CASSAVA CITY) ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พร้อม
ทั้งได้มีการน�ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย “ทศวรรษแห่งการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม น�ำเกษตรกรและชุมชน
ก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนา โดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
๑.
ยุทธศาสตร์ ๓ ระยะ ได้แก่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว
		
๑.๑ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องยุติการด�ำเนินมาตรการแทรกแซงหรืออุดหนุนตลาด
				
ที่ท�ำให้กลไกราคาบิดเบี้ยวจากความเป็นจริง
		
๑.๒ ระยะกลาง เน้นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ลดบทบาทการขายในรูปวัตถุดิบ
		
๑.๓ ระยะยาว เน้นการพัฒนาพันธุกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง ต้านทานโรคมีต้นทุน
				
การผลิตต�่ำ ผลผลิตจากภาคเกษตรรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
๒.
แนวทางรูปธรรมน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			
“ทฤษฎีใหม่”
๓.
เป้าหมายการพัฒนาตามชนิดของผลผลิต ได้แก่
		
๓.๑ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยางพารา ๔ ประเภท
		
๓.๒ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน
		
๓.๓ สนับสนุนให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบรวมชีวมวลเกษตรใน
				
ระดับต�ำบล
		
๓.๔ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเชื่อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
		
๓.๕ พัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล
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๓.๖ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมมันเส้นสะอาด
		
๓.๗ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเอทานอลชุมชน
๔.
กลยุทธ์การพัฒนา
		
๔.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้กระบวนการตามกระแส
				
พระราชด�ำรัส “การระเบิดจากภายใน”
		
๔.๒ เปลี่ยนการลงทุนโดยภาครัฐ เป็น การร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
		
๔.๓ ก�ำหนดภารกิจ พัฒนากลไก และระบบการจัดการ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
				
นโยบายที่ส�ำคัญโดยจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในเกษตรอุตสาหกรรมของ
				
เกษตรกร ก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเกษตร
				
อุตสาหกรรม (BOI) ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และแนวทางการลงทุนในระบบ
				
ไตรภาคี ประกอบด้วย เกษตรกร รัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
คณะกรรมการด้านพืชไร่ได้ร่วมด�ำเนินการพิจารณาจัดท�ำความเห็นและข้อเสนอ ด้านมันส�ำปะหลัง
โดยได้มีการหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์มัน
ส�ำปะหลัง พ.ศ....สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง พ.ศ....

ความส�ำคัญ
เนื่องด้วยมันส�ำปะหลังเป็นพืชที่มีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เกี่ยวข้อง
กับเกษตรกร การจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายล้านครัวเรือน และความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งเป็น
พืชที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จ�ำเป็นยิ่งที่ต้องมีการจัดระเบียบมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์มัน
ส�ำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้กฎ
กติกากรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการค้าในตลาดโลก จึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำกับดูแล บริหารจัดการ
มันส�ำปะหลังทั้งระบบอย่างครบวงจร ให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้ปลูก มันส�ำปะหลัง ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ และประชาชนผู้บริโภคซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง จึงจ�ำเป็นต้องมี
กฎหมายเพื่อก�ำกับ ดูแลมันส�ำปะหลังทั้งระบบ
คณะกรรมการด้านพืชไร่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่ง
ชาติ โดยมีหนังสือเลขที่ สว(สนช)(กมธ ๑) ๐๐๙/๑๘๙๙ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ มอบหมายให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติเป็นกลไกลในการพิจารณาร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมมันส�ำปะหลัง เพือ่ พิจารณาร่างพระ
ราชบัญญัตมิ นั ส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง พ.ศ. .... เพือ่ ให้เกิดข้อสรุปร่วมกันจากทุกภาคส่วน
การด�ำเนินการ
คณะกรรมการด้านพืชไร่อยู่ระหว่างด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็น สาระส�ำคัญ คือ
๑.
คณะกรรมการมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวง
พาณิชย์ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการผู้แทน
สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง ๘ คน กรรมการผู้แทนผู้ประกอบการด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์มัน
ส�ำปะหลัง ๘ คน
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๒.
คณะกรรมการมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ประธานสภาเกษตรจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนกอ.รมน.จังหวัด ผู้แทนสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลังระดับจังหวัด ๔ คนผู้
แทนผู้ประกอบการด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังระดับจังหวัด ๔ คน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓.
กองทุนมันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังโดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
การคลัง มีวัตถุประสงค์ ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดมันส�ำปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง รักษาเสถียรภาพของราคามันส�ำปะหลัง เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง สถาบัน
เกษตรกร ผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง ผู้ประกอบการมันส�ำปะหลัง ผู้น�ำเข้าและส่งออกมันส�ำปะหลังโดยไม่ใช่วิธีการ
ชดเชยราคา
๔.
การก�ำหนดคุณภาพและราคามันส�ำปะหลังการน�ำเข้าและส่งออก ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
๓.๒.๔ ด้านปาล์มน�้ำมัน

คณะกรรมการด้านปาล์มน�้ำมันและพืชพลังงานได้ร่วมด�ำเนินการพิจารณาจัดท�ำความเห็นและข้อเสนอ
ด้านมันส�ำปะหลัง โดยได้มีการหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมัน
และน�้ำมันปาล์ม พ.ศ. ....สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
ความส�ำคัญ
โดยที่ปาล์มน�้ำมันเป็นพืชที่มีความส�ำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งเป็นพืช
พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดระเบียบปาล์มน�้ำมันและ
น�้ำมันปาล์ม เพื่ออนาคตและความก้าวหน้าของพืชปาล์มน�้ำมันของประเทศเพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมันและผู้ประกอบกิจการปาล์มน�้ำมันทั้งระบบ สมควรให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน
และผู้ประกอบกิจการปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มได้ร่วมบูรณาการบริหารจัดการปาล์มน�้ำมัน ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการผลิตปาล์มน�้ำมัน น�้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�้ำมัน รวมทั้งพลังงานทดแทน
ทั้งระบบอย่างครบวงจร มีเสถียรภาพและเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ผู้ประกอบกิจการน�้ำมัน
ปาล์ม และประชาชนผู้บริโภค สภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
การด�ำเนินการ
การเสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม พ.ศ...... นับเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย
เนื่องจากยังไม่เคยมีการประกาศใช้กฎหมายนี้มาก่อน นับเป็นความริเริ่มของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นการ
เสนอกฎหมายจากล่างสู่บน จากเกษตรกรสู่รัฐบาล จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านปาล์มน�้ำมันและพืช
พลังงานพิจารณาจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม พ.ศ...... โดยให้ด�ำเนินการรับฟังความ
คิดเห็นจากเกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วได้เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติใน
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมัน
ปาล์ม พ.ศ...... โดยน�ำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระส�ำคัญ
เหตุผล ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมันและผู้ประกอบกิจการปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มได้ร่วมบูรณ
าการบริหารจัดการปาล์มน�้ำมัน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการผลิตปาล์มน�้ำมัน น�้ำมันปาล์ม และ
ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�้ำมัน รวมทั้งพลังงานทดแทนทั้งระบบอย่างครบวงจรมีเสถียรภาพและเป็นธรรมแก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน�้ำมันผู้ประกอบกิจการน�้ำมันปาล์ม และประชาชนผู้บริโภค
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คณะกรรมการปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายก
รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการอื่นอีก ๑๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน
๔ คน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ๔ คน ผู้แทนลานเททะลายปาล์มน�้ำมัน ๒ คน ผู้แทน
โรงงานอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านปาล์มน�้ำมันหรืออื่นๆ ๓ คน ที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กองทุนปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้และ
การจ�ำหน่ายปาล์มน�้ำมัน รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน�้ำมัน ผู้
ประกอบการลานเททะลายปาล์มน�้ำมัน ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป
น�้ำมันปาล์มทุกชนิด รักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิตปาล์มน�้ำมัน น�้ำมันปาล์มดิบ น�้ำมันปาล์มที่ใช้บริโภคใน
ประเทศและน�้ำมันปาล์มที่ใช้ผลิตไบโอดีเซล รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากปาล์มน�้ำมัน ให้ทุนสงเคราะห์แก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน�้ำมันในการปลูกทดแทนสวนเก่า
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนและการปลูกใหม่ ลานเท
ทะลายปาล์มน�้ำมันต้องได้รับอนุญาตจาก ส�ำนักงานโดยต้องจัดให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะ
กรรมการก�ำหนด รายงานปริมาณผลผลิตปาล์มน�้ำมันที่ได้รับจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมันและส่งให้โรงงาน
โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มรับผลผลิตปาล์มน�้ำมันจากชาวสวนปาล์มน�้ำมันและลานเททะลายปาล์มน�้ำมันตามคุณภาพ
ผลิตน�้ำมันปาล์มดิบให้ได้คุณภาพ เก็บรักษาน�้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ ขนย้ายน�้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ออกนอก
บริเวณโรงงาน รายงานคุณภาพ และปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบที่ผลิต เก็บรักษา ขนย้าย ส่งมอบ และคงเหลือ
ทุกสิบห้าวัน ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด โรงกลั่นน�้ำมัน ปาล์มบริสุทธิ์กลั่นน�้ำมันปาล์มให้ได้คุณภาพ แจ้ง
ปริมาณและสถานที่ที่จัดเก็บน�้ำมันปาล์มดิบ และน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่กลั่นได้น�ำเงินส่งเข้ากองทุนตามที่คณะ
กรรมการก�ำหนด โรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์มแจ้งปริมาณและสถานที่ที่จัดเก็บน�ำ้ มันปาล์มดิบ ส�ำหรับ
การผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลและจ�ำนวนน�้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ต่อส�ำนักงาน ตามแบบวิธีการ และระยะเวลาที่
คณะกรรมการก�ำหนด
การก�ำกับและควบคุม ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�ำ้ มันหรือสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน�้ำมัน หรือลานเททะลายปาล์มน�้ำมัน หรือโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม หรือโรงงานกลั่นน�้ำมันปาล์ม
บริสุทธิ์ หรือโรงงานไบโอดีเซล กระท�ำการอันใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ออกตามพ
ระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอ�ำนาจสั่งการ ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ำมัน สถาบันเกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน�้ำมัน ผู้ประกอบการลานเททะลายปาล์มน�้ำมัน ผู้ประกอบการโรงงาน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่รับผิด
ชอบในการด�ำเนินกิจการของโรงงาน กระท�ำการ หรืองดเว้นการกระท�ำนั้นได้

ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ำมันราคาตกต�่ำ

ความส�ำคัญ
เนื่องจากราคาปาล์มน�้ำมันตกต�่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบให้คณะ
กรรมการด้านปาล์มน�้ำมันและพืชพลังงานพิจารณาจัดท�ำข้อเสนอแนวทางการแก้ไข
การด�ำเนินการ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยคณะกรรมการฯ จัดท�ำข้อเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
๑.
ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบซื้อผลผลิตปาล์มน�้ำมันจากเกษตรกร
ตามมาตรฐานทะลายปาล์มโดยมีเปอร์เซ็นต์น�้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้ไม่ต�่ำกว่า ๑๘ % โดยราคาน�้ำมันปาล์มดิบ
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ให้เป็นไปตามกลไกตลาด แล้วให้น�ำมาค�ำนวณเป็นฐานราคาที่รับซื้อผลผลิตปาล์มน�้ำมันจากเกษตรกร ซึ่งจาก
ฐานราคา ณ ปัจจุบัน น�้ำมันปาล์มดิบมีราคาอยู่ที่ ๒๓ บาท/กิโลกรัม ถ้าผลผลิตตามมาตรฐานทะลายปาล์ม
น�้ำมันมีเปอร์เซ็นต์น�้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้อยู่ที่ ๑๘ % ราคาผลผลิตปาล์มน�้ำมันที่โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มรับ
ซื้อจะอยู่ที่ ๔.๑๔ บาท/กิโลกรัม และให้โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าเมล็ดในที่ได้จากการสกัด
น�้ำมันปาล์มดิบให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ซึ่ง ณ ปัจจุบันจ�ำนวนผลผลิตปาล์มน�้ำมัน ๑,๐๐๐
กิโลกรัม ได้เมล็ดใน ๖ % เท่ากับ ๖๐ กิโลกรัม ราคา ๑๔ บาท/กิโลกรัม โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบ จะมี
รายได้จากเมล็ดในเท่ากับ ๘๔๐ บาท ถ้าคืนให้เกษตรกร ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ ๓๓๖ บาท/ตัน สามารถจ่าย
เพิ่มให้เกษตรกรได้อีกกิโลกรัมละ ๐.๓๓ บาท รวมเป็นราคาที่โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบต้องรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกร๔.๔๗บาท/กิโลกรัม ซึ่งจะเห็นว่าถ้ารัฐบาลด�ำเนินการให้โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบซื้อผลผลิตตาม
มาตรฐานทะลายปาล์มโดยมีเปอร์เซ็นต์น�้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้ไม่ต�่ำกว่า ๑๘ % และแบ่งปันผลผลิตจากเมล็ด
ในปาล์มน�้ำมันที่โรงงานสกัดน�้ำมัน
ปาล์มดิบสกัดได้ จะสามารถรับซื้อผลผลิตปาล์มน�้ำมันได้ในราคา ๔.๔๗ บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกร
ไม่เดือดร้อนและได้รับความเป็นธรรม
๒.
ขอให้รัฐบาลด�ำเนินการจัดตั้งคลังน�้ำมันปาล์มดิบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสต็อกน�้ำมัน
ปาล์มดิบที่เหลือจากการใช้ภายในประเทศ เป็นคลังสต็อกกลางเพื่อเก็บรักษาน�้ำมันปาล์มดิบในส่วนที่เกิน ซึ่ง
รัฐบาลจะได้บริหารจัดการสต็อกน�้ำมันปาล์มดิบได้ตามความเป็นจริง
๓.
ขอให้รัฐบาลมีมาตรการที่เข้มงวดในการลักลอบน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มดิบทั้งทางบกและทางทะเล
รวมทั้งการลักลอบน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ตามแนวเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการด�ำเนินการ
ส่งผลต่อราคาปาล์มน�้ำมันสูงขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงระบบการซื้อขายปาล์มน�้ำมันในประเทศไทย
๓.๒.๕ ด้านประมง

คณะกรรมการด้านประมงได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านประมง ดังนี้
๑. ได้จัดท�ำโครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับ
คณะท�ำงานกิจการพลเรือนและมวลชน กอ.รมน. ภาค ๔ สน. เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดการพื้นที่ จัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวประมง
พื้นบ้านกับหน่วยงานของรัฐ และการประกอบอาชีพของชาวประมงรอบอ่าวปัตตานี
๒. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีกับ กอ.รมน ภาค ๔ ส่วน
หน้าเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขับเคลื่อนงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะสภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสภา
เกษตรกรแห่งชาติ กับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.สภาแรงงาน สภาสื่อประชาชน กอ.รมน.
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมกุง้ ไทยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร
การแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งและราคากุ้งตกต�่ำ โดย จัดท�ำโมเดลการแก้ปัญหาการเลี้ยง
กุ้งอย่างยั่งยืน เสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต�่ำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์
๔. ด�ำเนินการจัดโครงการสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบประมงไทยจาก
มาตรการของสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม และจัดท�ำข้อเสนอร่วมกัน
ระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์
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๓.๒.๖ ด้านปศุสัตว์

ด้านปศุสัตว์ ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาและจัดท�ำข้อเสนอด้านปศุสัตว์ ดังนี้
๑. เสนอ “ข้อเสนอเพื่อให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต โค–
กระบือ ที่ยั่งยืน”
๒. จัดท�ำ“โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน” และน�ำเสนอต่อ สภา
เกษตรกรแห่งชาติ โดยมีมติให้น�ำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกรัฐมนตรี แล้วและได้มีความคืบหน้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอธิบดี
กรมปศุสัตว์ได้ให้ข้อเสนอว่า จะน�ำโครงการดังกล่าวผนวกกับของทางกรมปศุสัตว์
หากด�ำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงค่อยขยายปริมาณการผลิต และด�ำเนินการ
ขยายการตลาดเพิ่มเติม
๓. เสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ – กระบือ และ
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติและให้ปรับปรุงอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโดยเพิ่มเติม น�ำ
เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีมติให้น�ำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. เสนอ “ร่าง แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย ปี ๒๕๕๙–๒๕๖๓” ต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
๕. เสนอ “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ”
๓.๒.๗ ด้านนโยบายพลังงานทดแทน (พลังงานไฟฟ้าชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์
พืชพลังงาน)

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจง “โครงการน�ำร่องพลังงานไฟฟ้า (แสงอาทิตย์)” แก่ผู้แทน
เกษตรกรจังหวัดเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด จ�ำนวน ๒๐๐ ราย เมื่อวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่
โรงแรมริชมอนด์ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เรื่อง พลังงานทางเลือก ๓ ประเภท คือ พลังงานชีว
มวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ และประเมินโอกาสและขนาดก�ำลังการผลิต ในการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของเกษตรกรและชุมชน โดยการตรวจสอบระบบ Feeder รองรับกระแสไฟฟ้า และขีดความ
สามารถในการรองรับปริมาณกระแสไฟฟ้า ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาโครงการ คือ การศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ การจดทะเบียนนิติบุคคล การขออนุญาตตั้งโรงงาน การขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง การขอ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมฯ
สภาเกษตรกรแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ตามค�ำสั่งประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดยมีนายอ�ำนวย ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่
๓.๑.๑) ด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร กับสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อส่งเสริมเกษตรกร องค์กรและสถาบันเกษตรกรในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับการจัดการ ทั้งในการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสนับสนุนให้ใช้เครื่องจักรกลอย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริมเกษตรกร
องค์กรและสถาบันของเกษตรกรในฐานะเจ้าของผลผลิต ให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร
ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างทั้งสององค์กรในการด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
๓.๑.๒) ศึกษาและพัฒนาแนวทาง กระบวนการ เครื่องมือและวิธีการ เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกร ในการพัฒนาตามข้อตกลง เสนอต่อผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของทั้งสององค์กร
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๓.๒) สภาเกษตรกรแห่งชาติ ท�ำ MOU กับบริษัท Amp Solar Group Inc. ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ณ ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
๓.๒.๑) เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในโครงการโดยมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่สหกรณ์การเกษตรและเกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิก
ในสหกรณ์การเกษตรต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบที่กฎและระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานแห่งชาติระบุไว้
๓.๒.๒) สภาเกษตรกรแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนและมีบทบาทในการคัดเลือกสหกรณ์
การเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ และมีหน้าที่ในกาจัดสรรผลประโยชน์ การจัดตั้งกองทุน
พัฒนาเกษตรกรจังหวัด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่เห็นสมควรให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่
ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
๓.๒.๓) บริษัทจะให้การสนับสนุนและมีบทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจในโครงการแก่
สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
๓.๒.๔) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในโครงการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สภาเกษตรกรแห่งชาติและบริษัท ตกลงคัดเลือกบุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนทั้งสองฝ่าย และบุคคลอื่นๆที่ทั้งสองฝ่าย
เห็นสมควร (ถ้ามี) เพื่อเป็นคณะท�ำงานในการเตรียมการจัดหาวิธีการและรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมในการ
ด�ำเนินโครงการ และให้บริการแก่สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสืบต่อไป
๓.๒.๘ ด้านผลไม้

คณะกรรมการด้านพืชสวน และคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการผลไม้
ทั้งระบบได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแก้ปัญหาผลไม้และเสนอแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การเชื่อมโยงระบบตลาดสินค้าเกษตรร่วมกันระหว่างจังหวัด โดยมีการจับคู่ระหว่าง
จังหวัดตราดกับจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเชื่อมโยงระบบตลาด
สินค้า
๒. ก�ำหนดแนวทางการวางแผนแก้ไขปัญหาผลไม้ทั้งระบบของสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ภาค
เหนือ) ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ผลไม้ภาคเหนือ มอบให้แต่ละจังหวัดรับผิดชอบเป็นรายผล
ไม้ ดังนี้ ล�ำไย จ.เชียงใหม่ ลิ้นจี่ จ.พะเยา ลองกอง จ. อุตรดิตถ์ มะม่วง จ. ล�ำพูน
ทุเรียน จ.อุตรดิตถ์ มะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์
๓. การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสามารถน�ำผลผลิตไปจ�ำหน่ายในตลาดเกษตร (farmer
market) ของแต่ละจังหวัด
๔. ปัญหาและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านผลไม้จากคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ ภาค
เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน
สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการด�ำเนินการเรื่องการเช่าพื้นที่ตลาดใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในนามของสหกรณ์แปรรูปเพื่อการส่งออกของจังหวัดตราด ได้เดินทาง
ไปศึกษาดูงานประเทศ เพื่อศึกษาระบบตลาดและการจัดหาตลาดระบายสินค้าเกษตรที่ประเทศจีน และได้มีการ
เจรจากับเอกอัครราชทูตประจ�ำเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยมีข้อเสนอผลการเจรจาดังนี้
๑.
ตลาดฝูโจวรับผลผลิตทุเรียนแช่แข็ง กับสหกรณ์แปรรูปฯ โดยได้จัดท�ำ MOU รับซื้อทุเรียน
แช่แข็งปริมาณ ๗๐๐ ตัน
๒.
ตลาดเซีย่ งไฮ้ จัดท�ำข้อตกลงในการรับซือ้ ผลผลิตสินค้าเกษตรทุกประเภททัง้ ผลสดและผลิตภัณฑ์
แปรรูปกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
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๓.
ตลาดขายส่งขายปลีกเมืองเซี่ยงไฮ้ มีค่าบริการค่าเช่าพื้นที่ ในอัตราตารางเมตรละ ๖,๐๐๐
บาท/ปี ในการเจรจาตกลงเช่าพื้นที่ ถ้าเป็นการด�ำเนินการโดยหน่วยงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้เจรจา จะ
ได้รับการอ�ำนวยความสะดวกจากเอกอัครราชทูตประจ�ำเมืองเซี่ยงไฮ้และผู้บริหารตลาดทั้งสองแห่ง
ด้วยผลการเจรจาดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ�ำหน่ายและรายได้เพิ่ม
ขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคชาวจีนจะได้บริโภคสินค้าจากเกษตรกรไทยโดยตรงในระดับราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกร
โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับตลาดค้าส่งการค้าเกษตรซีเจียวเพื่อขอทราบเงื่อนไขรายละเอียด
การเช่าพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจขององค์กรเกษตรกรของไทยที่มีความสนใจขยายตลาด
สินค้าเกษตรในตลาดเซี่ยวไฮ้ ซึ่งได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสภาเกษตรกรแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว สภาเกษตรกร
แห่งชาติได้มีการพิจารณาว่ายังมีข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องจัดหาประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในร่างสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม หากแล้วเสร็จคาดว่าจะ
สามารถน�ำผลผลิตทั่วทุกพื้นที่ในประเทศส่งออกไปขายได้โดยอาศัยกลไกของสภาเกษตรกรในทุกจังหวัดภายใต้
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีประสิทธิภาพ
๓.๒.๙ สวัสดิการเกษตรกร โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิการเข้า
ถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร โดยมีสาระส�ำคัญ ร่าง
พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.....ดังนี้
ความส�ำคัญ
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ สภาเกษตรกรแห่ง
ชาติตามมาตรา ๑๑ (๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิต
ทางเกษตรกรรม รวมทั้งการก�ำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร
โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรการท�ำการเกษตรไม่ว่า
จะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์หรือการประมงเป็นวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับเกษตรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่
เกิดจนตาย วัฒนธรรมหลายๆเรื่องของคนไทยได้สะท้อนออกมาจากวิถีความเป็นเกษตรกรนอกจากนั้นผลผลิต
ทางการเกษตรของคนไทยนอกจากบริโภคภายในประเทศแล้วยังเจือจานไปยังต่างประเทศท�ำหน้าที่เป็นครัวโลก
ด้วย แต่เกษตรกรที่ตั้งหน้าตั้งตา ผลิตอาหารเลี้ยงพลโลก อย่างชั่วนาตาปี ต้องเผชิญกับความยากล�ำบากใน
การบากบั่นเพาะปลูกรุ่นแล้วรุ่นเล่าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชาติต่างๆ ส่วนตัวเกษตรกร
เองกลับต้องแบกรับภาระความล้มเหลว ทั้งที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติโรคภัยและอุบัติภัยต่างๆที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพอันเป็นภัยที่คุกคามต่อความมั่นคงของเกษตรกร ซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าเกษตรกรไทยขาดความ
มั่นคงในชีวิตไม่มีหลักประกันด้านรายได้ ไม่มีการคุ้มครองสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับล่าง แม้ใน
ยามชราภาพ ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายก็ไม่มีหลักประกันตอบแทนแก่เกษตรกรเหล่านี้ดังนั้นเพื่อมีการจัด
สวัสดิการแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะ การด�ำรงชีพ การประกันรายได้ การจัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ตลอด
จนสวัสดิการอื่นๆ พร้อมทั้งการให้มีกองทุนเพื่อการนี้
การด�ำเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิทดี่ นิ ท�ำกิน
สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนและหนีส้ นิ เกษตรกร ได้จดั ท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ......สาระ
ส�ำคัญคือ มีคณะกรรมการสวัสดิการเกษตรกรเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการจัดสวัสดิการเกษตรกร
จัดตัง้ กองทุนสวัสดิการเกษตรกรบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน การจัดสวัสดิการเกษตรกรตามระเบียบ
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หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด โดยก�ำหนดจัดสวัสดิการด้านการดูแลสุขอนามัย การด�ำรงชีพ การประกัน
รายได้ การจัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ตลอดจนสวัสดิการอืน่ ๆ เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ทีป่ ระชุมพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว โดยมอบให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียเพือ่ ปรับปรุงและน�ำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป
คณะกรรมการได้ด�ำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรเกษตรกร
เกษตรกร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ ๒ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิกสภาเกษตรกร เกษตรกร ตัวแทนองค์กรเกษตรกรใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา
นราธิวาส ปัตตานี สตูลและสงขลา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ จังหวัด
สตูล ต่อจากนั้นได้ปรับปรุงและเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๓ การจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จากล่างสู่บน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙
- พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งมีสาระส�ำคัญตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
ภาคการเกษตรยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยประชากร
ในชนบทส่วนใหญ่ ๕.๗๑๕ ล้านครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตรมีมูลค่ากว่า ๑.๔ ล้านล้านบาท อยู่ในล�ำดับที่ ๓ รองจากสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการขายส่งขาย
ปลีก จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาแก้ไข
ปัญหาจากระดับต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด เชื่อมโยงกับข้อเสนอของคณะกรรมการประจ�ำสภาเกษตรกรแห่งชาติ
จึงเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ.๒๕๕๙-พ.ศ.๒๕๖๔) ในระยะเวลา ๖ ปีข้างหน้า มุ่งสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทรัพยากรดินและน�้ำ แหล่งทุน
ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานความต้องการ
ที่ส�ำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านการจัดการฟาร์ม
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรยากจนให้สามารถยกระดับรายได้ และสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัว
ในรูปกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้บริการธุรกิจแก่สมาชิก ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกร ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเสนอด�ำเนินการใน ๒ลักษณะได้แก่ ๑)การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกร ในการใช้ข้อมูลร่วมวางแผนพัฒนาพื้นที่ และ ๒) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร
เกษตรกรรายชนิดสินค้า รวมถึงสร้างโอกาสการตลาดผลผลิตของเกษตรกร และการประกอบอาชีพเกษตรได้
อย่างมั่นคง โดยสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางท้องถิ่น เชื่อมโยงตลาดในระดับจังหวัด และระดับประเทศ และ
ออกกฎหมายที่เอื้อต่อเกษตรกร ตลอดจนเสนอให้เกษตรกรซึ่งรู้และเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่ดี ได้มีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตาม
ผล โดยคาดหวังว่า เมื่อหน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการตามข้อเสนอแนวทางพัฒนาตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมแล้วจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร

๓.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร โดยด�ำเนินการ
๑.
การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากระบบเกษตรพันธสัญญาการพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา จะต้องปรับปรุงขบวนการห่วงโซ่ ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ปัญหาของเกษตรกรเกิดจากกลไก
ตลาด สัญญา และธุรกิจ ดังนั้น ในการช่วยเหลือและสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกร จึงควรให้ความส�ำคัญ
ในระบบเป็นรายสินค้า วิเคราะห์ในแต่ละเรื่อง ที่เป็นประเด็นปัญหาในสาระส�ำคัญของสัญญาต่างๆ เพื่อสร้าง
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ความเป็นธรรมให้เกษตรกร การทดแทนระบบอุตสาหกรรมเกษตรแบบผูกขาด มาปรับกระบวนการเพื่อให้
เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการจัดการสินค้าด้วยตนเองโดยให้แยกระหว่าง “ระบบ” และ “หนี้สิน” ที่เกิดจากพันธ
สัญญา จ�ำแนกกลุ่มเกษตรกร เป็น ๓ กลุ่มหลัก คือ
๑.
กลุ่มที่อยู่ในสัญญา ควรมีนักกฎหมายให้ค�ำปรึกษาทุกจังหวัด เพื่อดูแลและสร้างความ
เป็นธรรมให้เกษตรกร
๒.
กลุ่มที่พ้นสัญญา ให้ปรับกิจกรรมที่มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพโดยใช้
แนวทางเกษตรผสมผสาน ป้องกันความเสี่ยงการท�ำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติม หรือเลี้ยงสัตว์
อื่นเพื่อเสริมเป็นรายได้
๓.
กลุ่มอยู่ระหว่างการฟ้องร้องด�ำเนินคดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินบริษัทคู่สัญญา
มิอาจให้ความช่วยเหลือ ดูแลกลุ่มนี้ได้ โดยอาจให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรกลุ่มนี้
๒.
การจัดท�ำคู่มือ แนะน�ำการลงทุนและวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา
คณะท�ำงานฯ เห็นชอบให้แบ่งงานเป็น ๒ ส่วน คือ
๑.
การจัดท�ำคู่มือ แนะน�ำการลงทุนและวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ระบบเกษตรพันธ
สัญญา จากระบบเกษตรเข้าสู่เกษตร-อุตสาหกรรม โดยอาจระบุเนื้อหาที่ได้จากข้อมูลจริง
๒.
การพัฒนาผู้น�ำเกษตรกร โดยให้ความรู้เพื่อสร้างทีมวิทยากรกระบวนการในระดับ
พื้นที่กรอบแรก ของการอบรม การสร้างทีมวิทยาการกระบวนการ ซึ่งขณะนี้ได้มีการด�ำเนินงานอยู่ตามแผน
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส. หากเห็นว่าหลักสูตร ดังกล่าวมีประโยชน์ คณะกรรมการฯ อาจเสนอต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อขยายผลให้ความรู้ต่อไป

๓.๕

เสริมสร้างความร่วมมือ ภาครัฐและเอกชน (MOU)

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน ภายในประเทศและต่างประทศ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจของสภา
เกษตรกรแห่งชาติ บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้การด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย
๓.๕.๑ บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายในประเทศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

๑.
จัดท�ำบันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกร
แห่งชาติกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.
จัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์จัดท�ำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน�้ำเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศน์
มีความสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้มงคล
ไม้ประจ�ำถิ่น และไม้เศรษฐกิจ จากกรมป่าไม้โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศปีละ ๑ ล้านต้น และจ�ำด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี
๓.
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของทั้งสององค์กรระหว่างกัน เพื่อส่งเสริม
เกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับการจัดการ ทั้งในการวางแผล
การผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสนับสนุนให้ใช้
เครื่องจักรกลอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมเกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกร ในฐานะเจ้าของผลผลิตให้
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เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างทั้งสององค์กร
ในการด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานแห่ง “ทศวรรษ
แห่งการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม น�ำเกษตรกรและชุมชนก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนา”
๔.
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท แอมป์ โซล่าร์ กรุ๊ป อิงค์.
โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมมือกันในการสนับสนุนโครงการ Agri Coop Solar พร้อมทั้งสนับสนุนพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในโครงการโดยมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่สหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรซึ่งเป็น
สมาชิกในสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และ
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอที่บริษัท แอมป์ โซล่าร์ กรุ๊ป อิงค์. เสนอ ได้แก่ ร่างข้อเสนอด้านเทคโนโลยี
ของโครงการ ร่างข้อเสนอด้านการลงทุนผลตอบแทน การลงทุน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือในโครงการ พร้อมทั้งได้มีกาอภิปรายปรับปรุงให้มีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมและมีมติ
เห็นชอบการด�ำเนินการตามข้อเสนอพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว
๕.
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
สภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย และคณะท�ำงานกิจการพลเรือนและงาน
มวลชนกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ทั้งสี่ฝ่ายร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุน
การด�ำเนินงานของทั้งสี่องค์กรดังต่อไปนี้
		
๑. ส่งเสริมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ
การจัดการทั้งในการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตลอดจนการรักษาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
		
๒. มุ่งสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยใช้องค์กรเกษตรกร ตามพ
ระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และหรือสหกรณ์เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		
๓. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคแรงงานไทย โดยพัฒนาการประกอบอาชีพ
ให้เป็นแรงงานฝีมือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย
		
๔. สือ่ สารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร แรงงาน
องค์กรแรงงาน และประชาชนโดยทัว่ ไปในการด�ำเนินกิจกรรม ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงาน
		
๕. ร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพแห่งชาติ ในการรักษา
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตแดน เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อให้การ
ด�ำเนินงานตามข้อตกลงข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนการด�ำเนินงานอีก ๓ หน่วย
งาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
		
๖. การมี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนดนโยบายและวางแผนพั ฒ นาเกษตรกรรม
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีตัวแทนของเกษตรกรในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
และรักษาประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร โดยผู้แสนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ ดังนี้
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๑.

คณะกรรมการนโยบายและ - ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประธานสภาเกษตรกร
บริหารจัดการข้าวโพดเลีย้ ง แห่งชาติ เป็นกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็น กรรมการและ
สัตว์ (นบขพ.)
เลขานุการ
- เสนอกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ต่อครม.อนุมัติแผนงานโครงการ
หลักเกณฑ์วิธีการ ติดตามมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร

๒.

คณะอนุกรรมการช่วยเหลือ - ค�ำสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ ๙/๒๕๕๖
เกษตรกรและผู้ยากจน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
- อชก.ส่วนกลาง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทปี่ ระธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ มอบหมาย ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
- อชก.ส่วนจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นอนุกรรมการ
- อชก.อ�ำเภอ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดมอบหมาย ๑ คน เป็น อนุกรรมการ
- ช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย กรณีเกษตรกรเป็นหนี้

๓.

คณะอนุกรรมการพัฒนาการ - ค�ำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด ที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- ผู้ว่าราขการจังหวัดเป็นประธาน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็น
อนุกรรมการ
- ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ติดตามผล การ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

๔.

คณะกรรมการนโยบายและ - ค�ำสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม
บริหารจัดการมันส�ำปะหลัง ๒๕๕๗ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการ
- เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ มาตรการมันส�ำปะหลัง
ทั้งระบบ

๕.

ค ณ ะ ท� ำ ง า น จั ด ท� ำ - ค�ำสั่งคณะอนุกรรมการร่วมจัดท�ำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็น
ยุทธศาสตร์ ๔ สินค้า คือ รายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า ที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน ผูแ้ ทนประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นคณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์
ส�ำปะหลัง ปาล์มน�้ำมัน ๔ คณะคือข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ มันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปาล์มน�ำ้ มัน
และอ้อย
และน�้ำมันปาล์ม อ้อยโรงงานและน�้ำตาลทราย
- จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ ๔ สินค้า

๖.

คณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ - พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
- มาตรา ๖ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง อ�ำนาจหน้าที่เสนอแผนแม่บท
การจัดรูปที่ดิน นโยบาย แผนงาน โครงการ
- มาตรา ๗ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง อ�ำนาจหน้าที่ ส�ำรวจ ประเมิน
เห็นชอบที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
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๗.

คณะกรรมการประสาน - ค�ำสัง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓๙๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ เมษายน๒๕๕๘
การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการ
เกษตรกร
- เสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการ ติดตามแก้ปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร

๘.

คณะกรรมการนโยบายยาง - มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ประธานสภาเกษตรกร
ธรรมชาติ
แห่งชาติเป็นกรรมการ

๙.

คณะกรรมการธนาคารเพือ่ - คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกรรมการ
การเกษตรและสหกรณ์ ธกส.
การเกษตร

๑๐.

ผู้ประสานงานกรมบังคับ - ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัด
คดี
ประสานงานกับส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัด กรมบังคับคดี ในการช่วย
เหลือโดยการนัดไกล่เกลีย่ คูค่ วามทุกราย ควบคูก่ บั การประสานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในพื้นที่
๓.๕.๒ บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับต่างประเทศ จ�ำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๓.๕.๒.๑ บันทึกความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสภาเกษตรกรจังหวัด
นครศรีธรรมราช กับ บริษัท Hulu Yam Fresh ประเทศมาเลเซีย รายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้
สืบเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ราคาผลผลิตพริกตกต�่ำอยู่ในกิโลกรัมละ ๕ บาท ท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูก
พริกลุ่มน�้ำปากพนังในพื้นที่ อ�ำเภอเชียรใหญ่,หัวไทร,เฉลิมพระเกียรติ และอ�ำเภอปากพนัง ได้ร้องขอให้สภา
เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยประสานงานเพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยหาตลาดจ�ำหน่าย
พริกให้แก่เกษตรกร
สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดและ
มีมติให้ประสานงานไปยังกงสุลมาเลเซียเพื่อเข้าพบหารือแนวทางการส่งพริกออกไปยังประเทศมาเลเซียแต่เนื่องจาก
ช่วงเวลาของการเจรจาอยู่ในช่วงปลายฤดูผลผลิตพริกที่ออกมาสู่ตลาดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงไม่สามารถที่จะหา
ข้อสรุปในการน�ำพริกส่งออกไปยังมาเลเซียได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีมติ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�ำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกลุ่มน�้ำปากพนังและก�ำหนดแผนงาน
โครงการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกลุ่มน�้ำปากพนัง ตามขั้นตอนด�ำเนินการดังนี้
•
จัดอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกพริกลุม่ น�ำ้ ปากพนังเรือ่ ง การผลิตพริกคุณภาพภายใต้ มาตรฐาน GAP
•
รวบรวมรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพริกลุ่มน�้ำปากพนังเพื่อขอใบรับรองการผลิตพืชรายแปลงตาม
มาตรฐาน GAP และน�ำส่งรายชื่อพร้อมค�ำขอรับใบรับรองการผลิตพืชรายแปลงให้กับศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน ๑๒๐ ราย
•
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลงตรวจแปลงผู้ผลิตพริกและเก็บตัวอย่างพริกส่งตรวจ
เพื่อขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๗ จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
•
สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชประสานงานกงสุลมาเลเซียประจ�ำจังหวัดสงขลาเพื่อให้
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ช่วยประสานงานคู่ค้าพริกในประเทศมาเลเซีย
•
สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในนาม
“วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน�้ำปากพนัง”
•
สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการบริหารกลุ่มและ การ
จัดการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกพริก ณ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลการะเกด อ�ำเภอเชียรใหญ่
•
สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนให้คณะท�ำงานด้านการตลาด/คณะกรรมการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน�้ำปากพนัง เข้าร่วมประชุมการค้าชายแดน ณ โรงแรมบุรี
ศรีภู อ�ำเภอหาดใหญ่และเจรจาตลาดการค้าพริกกับ บริษัท เอสพีวี เทรดดิ้ง
•
คณะนักวิจัยจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) น�ำทีมโดยรศ.ดร.ประภาพร เดช
ไพบูลย์ ผอ.ฝ่ายเกษตร และ ศ.ดร. จริงแท้ ศิริพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตพริกคุณภาพ
ปลอดภัยในพื้นที่ อ�ำเภอเชียรใหญ่ และอ�ำเภอหัวไทร
•
คณะท�ำงานด้านการตลาดสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบหารือ เจ้าหน้าที่
การตลาดเกษตรของสถานทูตมาเลเซีย ประจ�ำจังหวัดสงขลา
•
สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชประสานงานส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(สุราษฎร์ธานี) เพื่อหาคู่ค้าพริกในประเทศมาเลเซีย
•
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสุราษฎร์ธานี ได้ประสานกับส�ำนักงานส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อหาคู่ค้าพริกพร้อมข้อมูลการ
ส่งออกพริก
•
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ประสานนัด
เจรจาการค้าเพื่อส่งออกพริกเขียว ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
•
ได้รับการอนุมัติงบประมาณโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเดินทางไปเจรจาการค้า
พริกเขียว ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
•
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน�้ำปากพนังเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างมาตรฐานการค้าพริกเพื่อการส่งออก ณ ส�ำนักงานสภาเกษตรอ�ำเภอเชียรใหญ่
•
สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชประสานไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อขอมาตรฐานโรงคัดแยกพริก (GMP)
•
กรรมการบริษัท Hulu Yam Fresh จากประเทศมาเลเซียมาดูการผลิตพริกของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน�้ำปากพนังและลงนามบันทึกข้อตกลงการค้า (MOU)
•
เกษตรกรผู้ปลูกพริกโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกลุ่มน�้ำปากพนังด�ำเนินการรวบรวมและ
คัดแยกพร้อมบรรจุเพื่อส่งออกไปยังตลาดมาเลเซีย
โดยหลังจากการลงนาม เกษตรกรผู้ผลิตพริกสามารถขายผลผลิตพริกได้ ประมาณ ๑๕ ตัน ซึ่งมี
ราคาขายเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ ๑๕ บาท เป็น กิโลกรัมละ ๔๐ บาท (เพิ่มขึ้นมา ๒๕ บาท) มูลค่ารวม
๓๗๕,๐๐๐ บาท

68

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
National Farmers Council

บันทึกความร่วมมือ
Memorandum of Understanding (MOU)
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๓.๕.๒.๒ การลงนามความร่วมมือด้านยางพารา
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก ในปัจจุบันปีละประมาณ ๔
ล้านตัน (ใกล้เคียงกับปริมาณผลผลิตยางพาราทังหมดของไทยที่มีเกือบ ๔ ล้านตัน) แต่สามารถผลิตยางพารา
ได้เองเพียงปีละประมาณ ๑ ล้านตัน ต้องน�ำเข้ายางพาราปีละ ประมาณ ๓ ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ ๔๐
ของการน�ำเข้ายางพาราทั้งโลก โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ – ๙๐ เป็นการน�ำเข้ายางพาราจากไทย
ตลาดจีน จึงมีความส�ำคัญยิ่งต่อไทย ซึ่งได้รับการพิสูจน์ให้เห็นในช่วงที่ผ่านมา หากช่วงระยะเวลาใดจีนน�ำเข้า
ยางพาราจากไทย ราคาซื้อขายสินค้ายางพาราในไทยจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่หากช่วงระยะเวลาใดจีนชะลอ
การสั่งซื้อยางพารา ราคาซื้อขายยางพาราในไทยจะตกต�่ำลงโดยอัตโนมัติเช่นกัน
นอกจากบทบาทความส�ำคัญของตลาดจีนดังกล่าว ปัจจุบันจีนได้สร้าง Qingdao Rubber Valley
ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพาราโลกครบวงจร (One-Supply Chain Solution)
ประกอบด้วยศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพารา ศูนย์กลางแลก
เปลี่ยนถ่ายทอดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยางพารา ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราในตลาดโลก ด้วยการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรม มาพบเจรจาซื้อขายยางพาราระหว่างกันโดยตรง ไม่ต้อง่านพ่อค้า
คนกลางซึ่งมักจะเป็นผู้เก็งก�ำไรบิดเบือนราคาตลาดที่แท้จริง (เช่น กรณีของสหกรณ์กองทุนสวนยางอ�ำเภอบ่อ
ทอง จ�ำกัด จังหวัดชลบุรี ที่ได้น�ำยางพาราไปซื้อขายที่ Qingdao Rubber Valley แล้ว) รวมถึงการพัฒนา
ฐานข้อมูลของผู้ซื้อ ผู้ขาย และที่เกี่ยวข้อง และระบบการซื้อขายออนไลน์ที่สะท้อนราคาซื้อขายและปริมาณความ
ต้องการยางพารา ในตลาดอย่างแท้จริง เป็นตลาดซื้อขายออนไลน์แบบ Real Time Spot Market ซึ่งจะอ�ำนวย
ประโยชน์ให้กับเกษตรกรมากกว่าการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ที่เปิดช่องให้เกิดการเก็งก�ำไรบิดเบือนราคา
ตลาดที่แท้จริง เกิดความไม่มีเสถียรภาพขอราคายางในตลาดโลก ไม่เป็นผลีทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจากการที่
คณะผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เดินทางไปพบหารือศึกษาดูงานที่ Qingdao Rubber Valley ก็ได้
แสดงท่าทีว่ายินดีจะร่วมมือให้การช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
สภาเกษตรกรแห่งชาติโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์
พิเชษฐุ์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช) น�ำคณะผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ�ำนวน ๗
คน เดินทางไปประชุมหารือรายละเอียดความร่วมมือด้านยางพารากับ Oingdao Rubber Valley เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท�ำ MOU ความร่วมมือด้านยางพารา และร่วมงานนิทรรศการและการประชุม China
International Rubber Industry Expo ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามค�ำเชิญของคณะ
กรรมการจัดงาน China International Rubber Industry Expo และลงนามบันทึกความรวมมือด้านยางพารา
กับ บริษัท รับเบอร์ วัลเล่ กรุ๊ป สาธารณรัฐประชาชนจีน
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๔.๕.๓ รายงานผลการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้น�ำ
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผูบ้ ริหารและพนักงานส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ผู้บริหาร และพนักงานส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ได้รับความรู้ด้านการเกษตร รวมทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใน ๓ ประเทศ ประกอบด้วย
๑.

๒.

๑.๑

รัฐวิสาหกิจด้านการค้าธัญพืช น�้ำมันพืช และอาหารของรัฐบาลจีน (COFCO)

๑.๒

ชุมนุมสหกรณ์การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและการตลาดของจีน (ACFSMC)

๑.๓

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราเมืองชิงเต่า (Qingdao Rubber Valley)

๑.๔

ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซีเจียว นครเซี่ยงไฮ้

๑.๕

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประจ�ำกรุงปักกิ่ง

ประเทสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยศึกษาดูงาน
๒.๑

สมาคมผู้ปลูกและผู้ผลิตยางพาราเมียนมาร์

๒.๒

สมาพันธ์ข้าวเมียนมาร์

๒.๓

กระทรวงเกษตรและชลประทาน

		

- กระทรวงเกษตรและชลประทาน

		

- สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว

		

- ธนาคารเมล็ดพันธุ์

		

- มหาวิทยาลัยเกษตรเยซิน

๓.
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาดูงาน

๒.๔

กระทรวงปศุสัตว์ ประมง และการพัฒนาชนบท

๒.๕

กระทรวงสหกรณ์

๒.๖

ระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยศึกษาดูงาน
๓.๑

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท

๓.๒

สหพันธุ์เกษตรกรเวียดนาม

๓.๓

สมาคมผลไม้และผักเวียดนาม

๓.๔

สมาคมอาหารเวียดนาม

๓.๕

กลุ่มยางพาราเวียดนาม

๓.๖

ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรถูดึ๊ก

๓.๗

ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรบิ่นห์เดี่ยน

๓.๘

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

๓.๙

สถานกงสุลใหญ่ นครโอจิมินห์
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๓.๖ ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการตามกิจกรรมที่ก�ำหนด ตาม ๖ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยด�ำเนินการดังนี้
๑.๑)
๑.๒)
		
๑.๓)

จัดท�ำค�ำของบประมาณและได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๘รวม ๕๐๙.๓๙ ล้านบาท
การจัดท�ำระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติงาน เช่น ประกาศส�ำนักงาน สภาเกษตรกร
แห่งชาติ เรื่อง “การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙”
การพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมพนักงาน ๖ รุ่น ดังนี้

๑)
			
๒)

หลักสูตร “การวิพากษ์ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาภาค เกษตรกรรมของไทย” จ�ำนวน
๓ รุ่น
หลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะองค์กรระดับส�ำนักงาน” จ�ำนวน ๑ รุ่น

๓)
			

หลักสูตร “การปรับปรุงกระบวนทัศน์เชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับองค์กร ภาคเกษตร”
จ�ำนวน ๒ รุ่น

๔)
			

หลักสูตร “การบันทึกบัญชี การจัดท�ำงบการเงินและการตรวจสอบหลักฐานทาง
การเงิน” แก่พนักงาน ๒ รุ่น รวม ๑๖๕ ราย

๑.๔)
		

ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓๑ หน่วยงาน โดยคณะกรรมการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

๑.๕)
		
		

จัดสัมมนา เรื่อง “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปภาคการ เกษตรที่ยั่งยืนในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี มีผู้
เข้าร่วมสัมมนา ๒,๓๐๙ ราย

๒.๑)
		
		

การสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เช่นจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อ :

๑)
			
			

ส่งเสริมเกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยี และยก
ระดับการจัดการ ทั้งในการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

๒)
			

ส่งเสริมเกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกรในฐานะเจ้าของผลผลิต ให้เป็น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร

		
๒.๒) การประชาสัมพันธ์ผลงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านสื่อโทรทัศน์,
				
หนังสือพิมพ์, วิทยุและเว็บไซต์ รวมทัง้ น�ำสือ่ มวลชนสัญจรในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ได้แก่
			
					
					

จังหวัดยโสธร การรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตการเกษตร กลุ่มเครือ
ข่ายวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน�้ำอ้อม จังหวัดยโสธร โดยใช้
ระบบ QR Code

			
					
					

จังหวัดศรีสะเกษ การจัดท�ำแผนเกษตรกรรมระดับต�ำบลหนองใหญ่
อ�ำเภอเมืองจันทร์ โดย ส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับเทศบาล
ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว เกษตรอ�ำเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์
สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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๒.๓)
				
				
				

จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง อ�ำเภอวังสามหมอ
พัฒนา เกษตรอุตสาหกรรม

การจัดท�ำข้อมูลผลการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรและการรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อจัดท�ำทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด เตรียมความพร้อมจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ซึ่งจะครบวาระ

		
๒.๔) การจัดท�ำข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยคณะ
				
กรรมการประจ�ำสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ส�ำคัญ ได้แก่
			
(๑) ร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปกฎหมายจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติการ ส่งเสริม
					 คุ้มครองและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ.............
					 เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
			
(๒) รวบรวมข้อมูลการทวงคืนผืนป่าที่ตัดโค่นยางพารา ส่งผลกระทบต่อ
					 เกษตรกรรายย่อยเป็นกรณีศึกษา เสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
			
(๓) เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการ พ.ศ.........ต่อประธานสภา
					 นิติบัญญัติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
			
(๔) เสนอร่างพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.......และร่างยุทธศาสตร์
					 เกษตรกรรมยั่งยืน
			
(๕) เสนอมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
					 ต่อนายกรัฐมนตรี
			
(๖) เสนอยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหายางพารา, ร่างพระราชบัญญัติ การยาง
					 แห่งประเทศไทย พ.ศ...........และเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
					 ตกต�่ำตามนโยบายของรัฐบาล ๖ มาตรการ
			
(๗) เสนอยุทธศาตร์สับปะรด, เสนอให้แก้ไขยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
					 (Roadmap) ในประเด็นส่งเสริมการทดลองปลูกข้าวโพด GMO
			
(๘) ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม พ.ศ..............ได้จัดรับฟัง
					 ความคิดเห็นทั่วประเทศแล้ว ๖ ครั้ง
			

(๙) เสนอยุทธศาสตร์ล�ำไย

			
(๑๐) จัดท�ำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนเสนอรัฐมนตรี
					 ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
			
(๑๑) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต�่ำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
					 พาณิชย์
			

(๑๒) จัดท�ำโครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสันติสุข

			

(๑๓) เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายการคุ้มครองพันธุ์พืช

			
(๑๔) จัดท�ำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพ
					 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีละ ๑ ล้านต้น
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๓.๑)

การตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร

๓.๒)

สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรต�ำบล

๓.๓)
		

พัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร๓.๔) จัดท�ำข้อเสนอแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่

๓.๔) ประสานหน่วยงานให้การสนับสนุนด�ำเนินโครงการที่ได้จากการจัดท�ำแผนฯ ระดับต�ำบล และ
ระดับจังหวัด สภาเกษตรกรแห่งชาติโดยคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และคณะท�ำงาน จัดเตรียมข้อมูลแผน
แม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งมีผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนส�ำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์ ประมวลข้อมูลจากแผนแม่บทเพื่อพัฒนา เกษตรกรรมจังหวัด ๗๗ จังหวัด และข้อเสนอการพัฒนา
แก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรจากคณะกรรมการประจ�ำสภาเกษตรกรแห่งชาติ ๑๓ คณะ เพื่อจัดท�ำ แผนแม่บท
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔
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ส่วนที่

๔

รายงานการเงิน

รายงานการเงินในส่วนที่ ๔ ที่แสดงนี้ยังไม่ได้รับการตรวจ
สอบและรับรองจาก ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

(หน่วย : บาท)

			
บาท
หมายเหตุ
๒๕๕๘		
๒๕๕๗
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน				
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๕
๑๐๒,๒๕๖,๑๙๒.๘๔
๑๐๙,๗๘๒,๔๘๗.๗๕
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
๖
๘,๓๘๕,๑๑๓.๒๔
๗,๗๙๙,๐๔๑.๓๐
		 รายได้ค้างรับ
๗
๒๕๓,๘๙๓.๒๗
๒๔๙,๗๔๓.๑๐
		 วัสดุคงเหลือ
๘
๑๘๖,๘๖๑.๘๔
๔๖๖,๔๖๒.๙๑
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
๙
๒๖๘,๗๔๐.๐๐
๒๖๓,๓๔๐.๐๐
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
๑๑๑,๓๕๐,๘๐๑.๑๙ ๑๑๘,๕๖๑,๐๗๕.๐๖
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
๑๐
๒๕,๔๐๖,๒๓๙.๙๖
๒๙,๘๘๒,๕๙๔.๘๑
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
๑๑
๑๙๐,๘๒๙.๙๙
๑๙๑,๕๓๑.๕๙
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
๑๒
๑๒๓,๙๕๐.๐๐
๑๑๖,๙๕๐.๐๐
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
๒๕,๗๒๑,๐๑๙.๙๕
๓๐,๑๙๑,๐๗๖.๔๐
รวมสินทรัพย์		
๑๓๗,๐๗๑,๘๒๑.๑๔ ๑๔๘,๗๕๒,๑๕๑.๔๖

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

(หน่วย : บาท)

			
บาท
หมายเหตุ
๒๕๕๘		
๒๕๕๗
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน				
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น
๑๓
๑,๕๒๘,๖๗๗.๓๘
๒,๙๘๔,๓๒๘.๔๘
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๑๔
๕,๗๔๗,๐๒๓.๐๑
๓,๙๙๕,๐๐๓.๒๒
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
๑๕
๔๐๕,๑๔๒.๔๒
๕๙๔,๖๓๒.๑๘
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
๗,๖๘๐,๘๔๒.๘๑
๗,๕๗๓,๙๖๓.๘๘
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
		 รายได้จากการบริจาครอการรับรู้
๑๖
๑๑๑,๒๓๒.๘๔
๑๗๗,๘๙๙.๕๒
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
๑๑๑,๒๓๒.๘๔
๑๗๗,๘๙๙.๕๒
รวมหนี้สิน		
๗,๗๙๒,๐๗๕.๖๕
๗,๗๕๑,๘๖๓.๔๐
สินทรัพย์สุทธิ		
๑๒๙,๒๗๙,๗๔๕.๔๙ ๑๔๑,๐๐๐,๒๘๘.๐๖
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
			
		 ทุน		
๑๓,๘๕๒,๙๓๑.๔๓
๑๓,๘๕๒,๙๓๑.๔๓
		 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
๑๑๕,๔๒๖,๘๑๔.๐๖
๑๒๗,๑๔๗,๓๕๖.๖๓
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
๑๒๙,๒๗๙,๗๔๕.๔๙ ๑๔๑,๐๐๐,๒๘๘.๐๖

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

(หน่วย : บาท)

			
บาท
หมายเหตุ
๒๕๕๘		
๒๕๕๗
รายได้				
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๑๗
๕๐๙,๓๙๘,๗๐๐.๐๐
๔๘๘,๓๖๑,๑๐๐.๐๐
รายได้จากเงินช่วยเหลือ
๑๘
๖๖๕,๖๙๐.๐๐
๗๒๖,๐๐๐.๐๐
รายได้ดอกเบี้ยรับ		
๑,๖๙๘,๓๓๖.๐๗
๑,๖๒๔,๘๕๐.๗๑
รายได้จากการรับบริจาค		
๖๖,๖๖๖.๖๘
๒๒,๑๐๐.๔๘
รายได้อื่น		
๙๔๗,๐๙๖.๙๘
๓๕๐,๕๖๓.๗๓
รวมรายได้		
๕๑๒,๗๗๖,๔๘๙.๗๓ ๔๙๑,๐๘๔,๖๑๔.๙๒
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๙
๑๖๔,๔๘๔,๑๔๑.๘๕
๑๖๑,๘๐๗,๑๙๕.๙๘
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
๒๐
๔,๖๔๗,๕๐๖.๙๑
๕,๑๙๓,๓๒๐.๓๙
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๒๑
๕๔,๒๘๔,๔๑๐.๐๘
๕๒,๒๗๗,๔๖๑.๓๔
ค่าตอบแทน
๒๒
๗๔,๑๐๐,๙๒๓.๔๘
๗๓,๓๔๘,๘๒๔.๖๗
ค่าใช้สอย
๒๓
๑๑๓,๓๘๗,๐๕๖.๑๐
๗๘,๙๒๘,๑๕๑.๓๖
ค่าวัสดุ
๒๔
๑๐,๐๑๘,๖๐๘.๕๘
๑๑,๖๖๘,๑๕๒.๖๒
ค่าสาธารณูปโภค
๒๕
๙,๗๗๙,๘๑๙.๙๘
๘,๙๗๐,๖๘๔.๓๑
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๒๖
๑๐,๗๙๘,๒๗๔.๗๘
๘,๕๙๐,๙๙๙.๔๙
ค่าใช้จ่ายโครงการ
๒๗
๘๒,๙๐๙,๑๒๖.๙๑
๗๘,๖๕๕,๖๙๒.๕๐
ค่าใช้จ่ายอื่น
๒๘
๘๗,๑๖๓.๖๓
๕๖,๙๑๑.๓๗
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
๕๒๔,๔๙๗,๐๓๒.๓๐ ๔๗๙,๔๙๗,๓๙๔.๐๓
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
(๑๑,๗๒๐,๕๔๒.๕๗)
๑๑,๕๘๗,๒๒๐.๘๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ
ทุน
		

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖		 ๑๓,๘๕๒,๙๓๑.๔๓ ๑๑๕,๕๖๐,๑๓๕.๗๔ ๑๒๙,๔๑๓,๐๖๗.๑๗
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี ๒๕๕๗				
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
ปี		
๑๑,๕๘๗,๒๒๐.๘๙ ๑๑,๕๘๗,๒๒๐.๘๙
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗		 ๑๓,๘๕๒,๙๓๑.๔๓ ๑๒๗,๑๔๗,๓๕๖.๖๓ ๑๔๑,๐๐๐,๒๘๘.๐๖
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี ๒๕๕๘				
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
ปี		
- (๑๑,๗๒๐,๕๔๒.๕๗) (๑๑,๗๒๐,๕๔๒.๕๗)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘		 ๑๓,๘๕๒,๙๓๑.๔๓ ๑๑๕,๔๒๖,๘๑๔.๐๖ ๑๒๙,๒๗๙,๗๔๕.๔๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

(หน่วย : บาท)

			
บาท
หมายเหตุ
๒๕๕๘		
๒๕๕๗
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน				
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
(๑๑,๗๒๐,๕๔๒.๕๗)
๑๑,๕๘๗,๒๒๐.๘๙
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน				
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๒๖
๑๐,๗๙๘,๒๗๔.๗๘
๘,๕๙๐,๙๙๙.๔๙
		 ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
๘๗,๑๖๓.๖๓
๓๕,๔๑๑.๓๗
		 ดอกเบี้ยรับ		
(๑,๖๙๘,๓๓๖.๐๗)
(๑,๖๒๔,๘๕๐.๗๑)
		 รายได้จากการรับบริจาค		
(๖๖,๖๖๖.๖๘)
(๒๒,๑๐๐.๔๘)
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
(๒,๖๐๐,๑๐๖.๙๑)
๑๘,๕๖๖,๖๘๐.๕๖
		 เพิ่มขึ้น ในลูกหนี้ระยะสั้น		
(๕๘๖,๐๗๑.๙๔)
(๑,๓๓๒,๔๓๕.๙๖)
		 (เพิ่มขึ้น) ลดลง ในวัสดุคงเหลือ		
๒๗๙,๖๐๑.๐๗
(๑๔๕,๖๐๓.๐๐)
		 เพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
(๕,๔๐๐.๐๐)
(๖๑,๔๘๙.๒๕)
		 เพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
(๗,๐๐๐.๐๐)
(๖๔,๐๐๐.๐๐)
		 ลดลง ในเจ้าหนี้ระยะสั้น		
(๑,๔๕๕,๖๕๑.๑๐)
(๕๙๖,๙๕๘.๗๕)
		 เพิ่มขึ้น ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
๑,๗๕๒,๐๑๙.๗๙
๒,๒๔๕,๘๓๒.๙๕
เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน		
(๒,๘๑๒,๐๙๘.๘๕)
๑๘,๐๑๗,๑๗๘.๔๕
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
๑,๖๙๔,๑๘๕.๙๐
๑,๕๙๗,๗๑๗.๘๙
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
(๑,๑๑๗,๙๑๒.๙๕)
๑๙,๖๑๔,๘๙๖.๓๔
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์
๑๐
(๖,๓๕๘,๓๘๑.๙๖)
(๑๒,๖๑๒,๓๐๕.๔๒)
		 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑๑
(๕๐,๐๐๐.๐๐)
(๑๙๐,๔๖๐.๐๐)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(๖,๔๐๘,๓๘๑.๙๖) (๑๒,๘๐๒,๗๖๕.๔๒)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
(๗,๕๒๖,๒๙๔.๙๑)
๖,๘๑๒,๑๓๐.๙๒
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด ๕
๑๐๒,๒๕๖,๑๙๒.๘๔ ๑๐๙,๗๘๒,๔๘๗.๗๕

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๐
ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยย่อว่า “สกช.” ปัจจุบันมีส�ำนักงานตั้งอยู่
ที่ ๕๐ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ มีอ�ำนาจหน้าที่
ดังนี้
(๑)

รับผิดชอบงานด้านธุรการและท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

(๒)
		

รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ สภาเกษตรกร
แห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัด ส�ำนักงานและส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

(๓)
		

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนแม่บทการด�ำเนินงานของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ

(๔)
(๕)
		
		
		

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต
การแปรรูปการตลาด และราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

(๖)

ประสานการด�ำเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๗)

จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๔ ส�ำนักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติมีการด�ำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ระยะ ในระยะเริ่มแรกให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�ำหน้าที่
เลขาธิการและหัวหน้าส�ำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครและให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดท�ำหน้าที่หัวหน้า
ส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้งนี้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซึ่งด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ระยะที่สองเริ่มต้นหลังวาระที่ ส�ำนักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติรับถ่ายโอนภารกิจจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เลขาธิการสภาเกษตรกร
แห่งชาติบริหารจัดการต่อไปตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
หมายเหตุที่ ๒ เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้างเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับ
ที่ ๑ การน�ำเสนองบการเงิน และการจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี
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กลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว๒๓๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย
และงบกระแสเงินสด ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยส�ำคัญเท่านั้น
หมายเหตุที่ ๓ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปี ๒๕๕๗ กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และ
ฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวัน
ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
-

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ การน�ำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน
หมายเหตุที่ ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
๔.๑

หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงงบการเงินในภาพรวมของส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�ำนักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด จ�ำนวน ๗๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๘ หน่วย
๔.๒

รอบระยะเวลาบัญชี (accounting period)

ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ ๑ ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ปีถัดไป โดยก�ำหนดรอบระยะ
เวลาบัญชี ๑ รอบเท่ากับ ๑ ปีงบประมาณ หรือ ๑๒ เดือน
๔.๓

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
-

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เมื่อได้รับเงิน

-

รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนรับรู้เมื่อได้รับเงิน

-

รายได้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

			

ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

๔.๔

วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

๔.๕

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

๔.๕.๑ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าต่อหน่วยที่ได้มาเกินกว่า ๕,๐๐๐
บาทขึ้นไป ส่วนที่ต�่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท บันทึกเป็นครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์และบันทึกรายละเอียดไว้ในทะเบียนคุมพัสดุ
๔.๕.๒ ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค�ำนวณตามวิธีเส้นตรงไม่มีราคาซาก
ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
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ปี

		

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

๕

		

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

๕

		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕

		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕

		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๕

		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓

		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๕

		

ครุภัณฑ์การเกษตร

๕

๔.๕.๓ สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคแสดงในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย์จะบันทึกเป็น
สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้รอการรับรู้ และรายได้รอการรับรู้ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับ
บริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
๔.๖

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
๔.๖.๑ แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

๔.๖.๒ ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงไม่มี
ราคาซากก�ำหนดอายุการใช้งาน ๕ ปี
๔.๗

รายการบัญชีโอนเงินระหว่างกัน

บัญชีเงินโอนเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้ส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นบัญชีเดินสะพัดมีดุลปกติเป็น
เดบิต กับบัญชีเงินรับโอนเงินจัดสรรจากส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นบัญชีเดินสะพัดมีดุลปกติเป็นเครดิตโดย
ปกติทั้งสองบัญชีจะมียอดคงเหลือเท่ากันผลต่างระหว่างบัญชีค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรให้ สกจ. กับบัญชีรายได้เงินจัดสรร
จาก สกช. มียอดเป็นศูนย์
						
(หน่วย : บาท)
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
รวม
รายได้เงินจัดสรรจาก สกช.
- (๓๖๑,๘๖๙,๘๓๐.๐๐) (๓๖๑,๘๖๙,๘๓๐.๐๐)
ค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรให้ สกจ.
๓๖๑,๘๖๙,๘๓๐.๐๐
- ๓๖๑,๘๖๙,๘๓๐.๐๐
		
รวม
๓๖๑,๘๖๙,๘๓๐.๐๐ (๓๖๑,๘๖๙,๘๓๐.๐๐)
						
(หน่วย : บาท)
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
รวม
รายได้เงินจัดสรรจาก สกช.
- (๓๕๘,๐๗๙,๖๒๒.๓๒) (๓๕๘,๐๗๙,๖๒๒.๓๒)
ค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรให้ สกจ.
๓๕๘,๐๗๙,๖๒๒.๓๒
- ๓๕๘,๐๗๙,๖๒๒.๓๒
			
รวม
๓๕๘,๐๗๙,๖๒๒.๓๒ (๓๕๘,๐๗๙,๖๒๒.๓๒)
-
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๔.๘

ภาระผูกพัน

เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีผลผูกพันต่อส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�ำนักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดในระยะยาวแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้เป็นหนี้สินได้เนื่องจากยังไม่มีความแน่นอนว่าส�ำนักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติและส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อน�ำไปช�ำระ
ภาระผูกพันนั้นหรือไม่สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอและส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
จะเปิดเผยภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุที่ ๕ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
						
(หน่วย : บาท)
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
รวม
เงินสดและเงินสดย่อย
๑๖๓,๔๙๓.๐๗
๑๖๓,๔๙๓.๐๗
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์					
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
๕๘,๑๓๑,๖๐๗.๘๕
๔๕,๖๔๒,๓๘๘.๗๘
๑๐๓,๗๗๓,๙๙๖.๖๓
เงินฝากออมทรัพย์ (เงินประกันผลงาน)
๑๘๔,๙๒๑.๗๗
๑๘๔,๙๒๑.๗๗
เงินฝากออมทรัพย์ (เงินโอน สกจ.)
๙๒๔,๓๙๐.๖๐
๙๒๔,๓๙๐.๖๐
รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
๕๙,๒๔๐,๙๒๐.๒๒
๔๕,๖๔๒,๓๘๘.๗๘ ๑๐๔,๘๘๓,๓๐๙.๐๐
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน					
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
(๑๒๕,๐๓๙.๓๐)
(๒,๖๖๕,๕๖๙.๙๓)
(๒,๗๙๐,๖๐๙.๒๓)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕๙,๑๑๕,๘๘๐.๙๒
๔๓,๑๔๐,๓๑๑.๙๒ ๑๐๒,๒๕๖,๑๙๒.๘๔
						
(หน่วย : บาท)
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
รวม
เงินสดและเงินสดย่อย
๑๙,๙๒๖.๗๖
๘๔,๑๓๗.๕๑
๑๐๔,๐๖๔.๒๗
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์					
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
๔๙,๓๖๕,๒๗๐.๐๒
๖๕,๗๔๗,๐๔๗.๔๕
๑๑๕,๑๑๒,๓๑๗.๔๗
เงินฝากออมทรัพย์ (เงินประกันผลงาน)
๔๑๐,๔๒๓.๐๖
๔๑๐,๔๒๓.๐๖
เงินฝากออมทรัพย์ (เงินโอน สกจ.)
๕๓๐,๕๐๕.๗๓
๕๓๐,๕๐๕.๗๓
รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
๕๐,๓๐๖,๑๙๘.๘๑
๖๕,๗๔๗,๐๔๗.๔๕ ๑๑๖,๐๕๓,๒๔๖.๒๖
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน			
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
(๑,๘๙๓,๖๒๑.๐๐)
(๔,๔๘๑,๒๐๑.๗๘)
(๖,๓๗๔,๘๒๒.๗๘)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๔๘,๔๓๒,๕๐๔.๕๗
๖๑,๓๔๙,๙๘๓.๑๘ ๑๐๙,๗๘๒,๔๘๗.๗๕
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หมายเหตุที่ ๖ ลูกหนี้ระยะสั้น
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ		
๗,๕๒๘.๒๘
(ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก)
ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก		
๑๒๑.๕๖
๑๙,๓๗๑.๗๐
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย		
๒,๓๙๙,๐๓๐.๐๐
๕,๙๕๙,๐๖๑.๗๐
รวมลูกหนี้ระยะสั้น		
๒,๓๙๙,๑๕๑,๕๖
๕,๙๘๕,๙๖๑.๖๘
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
							
ลูกหนี้เงินยืม		
ยังไม่ถึงก�ำหนด
เกินก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
					
ไม่เกิน ๓๐ วัน
เกินกว่า ๓๐ วัน
สกช.		
๒,๒๒๓,๔๓๐.๐๐
๑๗๕,๖๐๐.๐๐
สกจ.		
๔,๗๑๕,๘๑๔.๗๐
๖๓,๑๔๑.๐๐
๑,๑๘๐,๑๐๖.๐๐
							
			
ปี ๒๕๕๗		
สกช.
สกจ.
ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ		
๗๑๔.๐๙
(ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก)
ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก		
๒๓,๗๑๖.๙๕
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย		
๒,๔๘๗,๓๐๘.๐๐
๕,๒๘๗,๓๐๒.๒๖
รวมลูกหนี้ระยะสั้น		
๒,๔๘๗,๓๐๘.๐๐
๕,๓๑๑,๗๓๓.๓๐
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
							
ลูกหนี้เงินยืม		
ยังไม่ถึงก�ำหนด
เกินก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
					
ไม่เกิน ๓๐ วัน
เกินกว่า ๓๐ วัน
สกช.		
๒,๒๗๖,๕๐๘.๐๐
๒๑๐,๘๐๐.๐๐
สกจ.		
๓,๘๕๗,๖๕๗.๐๐
๔๒๘,๑๓๕.๐๐
๑,๐๐๑,๕๑๐.๒๖
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(หน่วย : บาท)
รวม
๗,๕๒๘.๒๘
๑๙,๔๙๓.๒๖
๘,๓๕๘,๐๙๑.๗๐
๘,๓๘๕,๑๑๓.๒๔
(หน่วย : บาท)
รวม
๒,๓๙๙,๐๓๐.๐๐
๕,๙๕๙,๐๖๑.๗๐
(หน่วย : บาท)
รวม
๗๑๔.๐๙
๒๓,๗๑๖.๙๕
๗,๗๗๔,๖๑๐.๒๖
๗,๗๙๙,๐๔๑.๓๐
(หน่วย : บาท)
รวม
๒,๔๘๗,๓๐๘.๐๐
๕,๒๘๗,๓๐๒.๒๖

หมายเหตุที่ ๗ รายได้ค้างรับ  
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างรับ
๙๖,๙๐๖.๗๒
๑๕๖,๙๘๖.๕๕
รวมรายได้ค้างรับ		
๙๖,๙๐๖.๗๒
๑๕๖,๙๘๖.๕๕

(หน่วย : บาท)
รวม
๒๕๓,๘๙๓.๒๗
๒๕๓,๘๙๓.๒๗

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างรับ
๙๕,๓๑๘.๖๔
๑๕๔,๔๒๔.๔๖
รวมรายได้ค้างรับ		
๙๕,๓๑๘.๖๔
๑๕๔,๔๒๔.๔๖

(หน่วย : บาท)
รวม
๒๔๙,๗๔๓.๑๐
๒๔๙,๗๔๓.๑๐

หมายเหตุที่ ๘ วัสดุคงเหลือ
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
วัสดุคงเหลือ		
๑๘๖,๘๖๑.๘๔
รวมวัสดุคงเหลือ		
๑๘๖,๘๖๑.๘๔
-

(หน่วย : บาท)
รวม
๑๘๖,๘๖๑.๘๔
๑๘๖,๘๖๑.๘๔

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
วัสดุคงเหลือ		
๔๖๖,๔๖๒.๙๑
รวมวัสดุคงเหลือ		
๔๖๖,๔๖๒.๙๑
-

(หน่วย : บาท)
รวม
๔๖๖,๔๖๒.๙๑
๔๖๖,๔๖๒.๙๑

หมายเหตุที่ ๙ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
๒๖๓,๓๔๐.๐๐
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
๕,๔๐๐.๐๐
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
๒๖๓,๓๔๐.๐๐
๕,๔๐๐.๐๐

(หน่วย : บาท)
รวม
๒๖๓,๓๔๐.๐๐
๕,๔๐๐.๐๐
๒๖๘,๗๔๐.๐๐

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
๒๖๓,๓๔๐.๐๐
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
๒๖๓,๓๔๐.๐๐
-

(หน่วย : บาท)
รวม
๒๖๓,๓๔๐.๐๐
๒๖๓,๓๔๐.๐๐
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หมายเหตุที่ ๑๐ อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ
เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีผลผูกพันต่อส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�ำนักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดในระยะยาวแต่
						
(หน่วย : บาท)
			
ยอดคงเหลือ
เพิ่ม
ลด
ยอดคงเหลือ
			
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๗
ระหว่างปี
ระหว่างปี ณ ๓๐ ก.ย. ๕๘
ราคาทุน
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๔,๔๓๒,๘๒๙.๙๒
๔,๔๓๒,๘๒๙.๙๒
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๘๓,๕๐๐.๐๐
๘๓,๕๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๘๓๕,๔๕๒.๕๐
๘๓๕,๔๕๒.๕๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๑,๗๑๓,๕๔๓.๐๐
๑,๗๑๓,๕๔๓.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๖,๖๓๑,๔๑๑.๐๑
๖,๖๓๑,๔๑๑.๐๑
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๑๕๖,๑๙๕.๐๐
๑๕๖,๑๙๕.๐๐
รวม
๑๓,๘๕๒,๙๓๑.๔๓
- ๑๓,๘๕๒,๙๓๑.๔๓
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๑,๖๖๑,๔๐๐.๓๔
๘๘๖,๕๖๖.๐๓
๒,๕๔๗,๙๖๖.๓๗
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓๑,๒๙๕.๓๓
๑๖,๗๐๐.๐๐
๔๗,๙๙๕.๓๓
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๓๑๓,๑๒๓.๐๑
๑๖๗,๐๙๐.๕๐
๔๘๐,๒๑๓.๕๑
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๖๔๒,๒๒๖.๕๗
๓๔๒,๗๐๘.๖๐
๙๘๔,๙๓๕.๑๗
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๔,๑๔๒,๓๖๐.๘๑ ๒,๒๑๐,๔๗๐.๒๘
๖,๓๕๒,๘๓๑.๐๙
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๕๘,๕๔๑.๐๓
๓๑,๒๓๙.๐๐
๘๙,๗๘๐.๐๓
รวม
๖,๘๔๘,๙๔๗.๐๙ ๓,๖๕๔,๗๗๔.๔๑
- ๑๐,๕๐๓,๗๒๑.๕๐
รวมอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
๗,๐๐๓,๙๘๔.๓๔			 ๓,๓๔๙,๒๐๙.๙๓
ค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี				 ๓,๖๕๔,๗๗๔.๔๑
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สินทรัพย์ที่ได้จากการซื้อ
						
			
ยอดคงเหลือ
เพิ่ม
ลด
			
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๗
ระหว่างปี
ระหว่างปี
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
๗,๗๘๘,๒๔๖.๘๒ ๓,๑๗๓,๖๙๗.๕๐ ๑๔๗,๐๑๓.๐๐
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๑๑,๖๘๐,๖๗๕.๕๗ ๑,๓๕๙,๔๐๒.๓๖
๑๗,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑๙๙,๔๐๐.๐๐
๕๒,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑,๓๒๓,๓๕๐.๐๔
๑๕๓,๗๓๓.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๒,๓๘๓,๘๗๐.๗๔
๕๑๒,๒๓๙.๕๐
ครุภัณฑ์การเกษตร
๓๙๒,๗๖๔.๔๐
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
๕๒,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๔,๗๓๑,๕๘๗.๐๑
๙๙๕,๐๗๒.๖๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๓๐๐,๕๘๐.๐๐
๗๗,๒๓๗.๐๐
รวม
๒๘,๘๐๐,๔๗๔.๕๘ ๖,๓๗๕,๓๘๑.๙๖ ๑๖๔,๐๑๓.๐๐
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
๑,๔๗๕,๖๗๑.๗๐ ๑,๘๒๕,๕๘๗.๒๑
๕๔,๓๑๖.๒๐
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๒,๕๐๒,๖๑๕.๑๗ ๒,๔๖๐,๑๐๗.๖๔
๕,๕๓๓.๑๗
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓๙,๐๐๘.๕๕
๔๒,‑๙๕๒.๘๖
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๒๒๘,๓๐๓.๕๔
๒๘๒,๑๖๖.๙๒
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๔๖๑,๙๔๓.๒๒
๕๑๘,๔๙๘.๔๓
ครุภัณฑ์การเกษตร
๔,๔๕๘.๘๑
๑๑๓,๔๘๑.๓๗
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
๘,๒๖๒.๙๘
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑,๓๒๑,๑๕๑.๕๒ ๑,๗๐๒,๒๑๘.๓๒
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๖๖,๖๑๑.๑๒
๗๒,๘๖๖.๓๖
รวม
๖,๐๙๙,๗๖๓.๖๓ ๗,๐๒๖,๑๓๒.๐๙
๕๙,๘๔๙.๓๗
รวมอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ๒๒,๗๐๐,๗๑๐.๙๕			
ค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี				
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(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๘
๑๐,๘๑๔,๙๓๑.๓๒
๑๓,๐๒๓,๐๗๗.๙๓
๒๕๑,๔๐๐.๐๐
๑,๔๗๗,๐๘๓.๐๔
๒,๘๙๖,๑๑๐.๒๔
๓๙๒,๗๖๔.๔๐
๕๒,๐๐๐.๐๐
๕,๗๒๖,๖๕๙.๖๑
๓๗๗,๘๑๗.๐๐
๓๕,๐๑๑,๘๔๓.๕๔
๓,๒๔๖,๙๔๒.๗๑
๔,๙๕๗,๑๘๙.๖๔
๘๑,๙๖๑.๔๑
๕๑๐,๔๗๐.๔๖
๙๘๐,๔๔๑.๖๕
๑๑๗,๙๔๐.๑๘
๘,๒๖๒.๙๘
๓,๐๒๓,๓๕๙.๘๔
๑๓๙,๔๗๗.๔๘
๑๓,๐๖๖,๐๔๖.๓๕
๒๑,๙๔๕,๗๙๗.๑๙
๗,๐๒๖,๑๓๒.๐๙
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สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค
						
			
ยอดคงเหลือ
เพิ่ม
ลด
			
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๗
ระหว่างปี
ระหว่างปี
ราคาทุน				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒๒,๑๐๐.๔๘
๖๖,๖๖๖.๖๘
รวม
๒๒,๑๐๐.๔๘
๖๖,๖๖๖.๖๘
รวมอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
๑๗๗,๘๙๙.๕๒			
ค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี				
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(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๘
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๘,๗๖๗.๑๖
๘๘,๗๖๗.๑๖
๑๑๑,๒๓๒.๘๔
๖๖,๖๖๖.๖๘

สินทรัพย์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติทั้งสิ้น
						
			
ยอดคงเหลือ
เพิ่ม
ลด
			
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๗
ระหว่างปี
ระหว่างปี
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
๗,๗๘๘,๒๔๖.๘๒ ๓,๑๗๓,๖๙๗.๕๐
๑๔๗,๐๑๓.๐๐
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๑๖,๑๑๓,๕๐๕.๔๙ ๑,๓๕๙,๔๐๒.๓๖
๑๗,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๒๘๒,๙๐๐.๐๐
๕๒,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๒,๑๕๘,๘๐๒.๕๔ ๑๕๓,๗๓๓.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๔,๐๙๗,๔๑๓.๗๔ ๕๑๒,๒๓๙.๕๐
ครุภัณฑ์การเกษตร
๓๙๒,๗๖๔.๔๐
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
๕๒,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑๑,๕๖๒,๙๙๘.๐๒ ๙๙๕,๐๗๒.๖๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๔๕๖,๗๗๕.๐๐
๗๗,๒๓๗.๐๐
รวม
๔๒,๘๕๓,๔๐๖.๐๑ ๖,๓๗๕,๓๘๑.๙๖ ๑๖๔,๐๑๓.๐๐
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
๑,๔๗๕,๖๗๑.๗๐ ๑,๘๒๕,๕๘๗.๒๑
๕๔,๓๑๖.๒๐
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๔,๑๖๔,๐๑๕.๕๑ ๓,๓๔๖,๖๗๓.๖๗
๕,๕๓๓.๑๗
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๗๐,๓๐๓.๘๘
๕๙,๖๕๒.๘๖
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๕๔๑,๔๒๖.๕๕ ๔๔๙,๒๕๗.๔๒
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๑,๑๐๔,๑๖๙.๗๙ ๘๖๑,๒๐๗.๐๓
ครุภัณฑ์การเกษตร
๔,๔๕๘.๘๑ ๑๑๓,๔๘๑.๓๗
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
๘,๒๖๒.๙๘
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๕,๔๘๕,๖๑๒.๘๑ ๓,๙๗๙,๓๔๕.๒๘
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๑๒๕,๑๕๒.๑๕ ๑๐๔,๑๐๕.๓๖
รวม
๑๒,๙๗๐,๘๑๑.๒๐ ๑๐,๗๔๗,๕๗๓.๑๘
๕๙,๘๔๙.๓๗
รวมอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ๒๙,๘๘๒,๕๙๔.๘๑			
ค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี				

(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๘
๑๐,๘๑๔,๙๓๑.๓๒
๑๗,๔๕๕,๙๐๗.๘๕
๓๓๔,๙๐๐.๐๐
๒,๓๑๒,๕๓๕.๕๔
๔,๖๐๙,๖๕๓.๒๔
๓๙๒,๗๖๔.๔๐
๕๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๕๕๘,๐๗๐.๖๒
๕๓๔,๐๑๒.๐๐
๔๙,๐๖๔,๗๗๔.๙๗
๓,๒๔๖,๙๔๒.๗๑
๗,๕๐๕,๑๕๖.๐๑
๑๒๙,๙๕๖.๗๔
๙๙๐,๖๘๓.๙๗
๑,๙๖๕,๓๗๖.๘๒
๑๑๗,๙๔๐.๑๘
๘,๒๖๒.๙๘
๙,๔๖๔,๙๕๘.๐๙
๒๒๙,๒๕๗.๕๑
๒๓,๖๕๘,๕๓๕.๐๑
๒๕,๔๐๖,๒๓๙.๙๖
๑๐,๗๔๗,๕๗๓.๑๘
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ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าที่ลดลงในปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๔๗,๐๑๓.๐๐ บาท และค่าเสื่อมราคาสะสม จ�ำนวน
๕๔,๓๑๖.๒๐ บาท นั้น เกิดจาก สกจ. ๓ จังหวัด มีการย้ายส�ำนักงาน จึงมีการตัดจ�ำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ดังนี้
สกจ.กาฬสินธุ์ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า จ�ำนวน ๓๒,๘๘๓.๐๐ บาท และค่าเสื่อมราคาสะสม จ�ำนวน
๑๑,๘๒๖.๔๖ บาท
สกจ.บึงกาฬ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า จ�ำนวน ๙๙,๑๓๐.๐๐ บาท และค่าเสื่อมราคาสะสม จ�ำนวน
๓๗,๖๘๙.๗๕ บาท
สกจ.สตูล ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า จ�ำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท และค่าเสื่อมราคาสะสม จ�ำนวน
๔,๗๙๙.๙๙ บาท
ครุภัณฑ์ส�ำนักงานที่ลดลงในปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท และค่าเสื่อมราคาสะสม จ�ำนวน ๕,๕๓๓.๑๗
บาท นั้น เกิดจาก สกจ.สตูล มีการด�ำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศไม่ถูกต้อง จึงมีการตัดจ�ำหน่ายครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
โดยหัวหน้าส�ำนักงานเกษตรกรจังหวัดสตูลจึงคืนเงินเข้าบัญชี สกจ. จ�ำนวน ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๑
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
						
(หน่วย : บาท)
			
ยอดคงเหลือ
เพิ่ม
ลด
ยอดคงเหลือ
			
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๗
ระหว่างปี
ระหว่างปี
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๘
ราคาทุน				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑๙๐,๔๖๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๔๐,๔๖๐.๐๐
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
๒๒,๕๐๐.๐๐
๒๒,๕๐๐.๐๐
รวม
๒๑๒,๙๖๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๖๒,๙๖๐.๐๐
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑๔,๖๑๐.๖๓
๔๖,๒๐๑.๖๒
๖๐,๘๑๒.๒๕
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
๖,๘๑๗.๗๘
๔,๔๙๙.๙๘
๑๑,๓๑๗.๗๖
รวม
๒๑,๔๒๘.๔๑
๕๐,๗๐๑.๖๐
๗๒,๑๓๐.๐๑
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ
๑๙๑,๕๓๑.๕๙			
๑๙๐,๘๒๙.๙๙
ค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำปี				
๕๐,๗๐๑.๖๐
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หมายเหตุที่ ๑๒ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
เงินมัดจ�ำ - ค่าเช่า			
๓๑,๐๐๐.๐๐
เงินมัดจ�ำอื่น			
๑,๙๕๐.๐๐
เงินประกัน-อาคาร			
๘๔,๐๐๐.๐๐
๗,๐๐๐.๐๐
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
๘๕,๙๕๐.๐๐
๓๘,๐๐๐.๐๐

(หน่วย : บาท)
รวม
๓๑,๐๐๐.๐๐
๑,๙๕๐.๐๐
๙๑,๐๐๐.๐๐
๑๒๓,๙๕๐.๐๐

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
เงินมัดจ�ำ - ค่าเช่า			
๓๑,๐๐๐.๐๐
เงินมัดจ�ำอื่น			
๑,๙๕๐.๐๐
เงินประกัน - อาคาร		
๘๔,๐๐๐.๐๐
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
๘๕,๙๕๐.๐๐
๓๑,๐๐๐.๐๐

(หน่วย : บาท)
รวม
๓๑,๐๐๐.๐๐
๑,๙๕๐.๐๐
๘๔,๐๐๐.๐๐
๑๑๖,๙๕๐.๐๐

หมายเหตุที่ ๑๓ เจ้าหนี้ระยะสั้น
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		
๕๓๓,๐๒๓.๔๘
๘๗,๒๗๗.๙๓
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		
๖๙๕,๗๕๕.๐๐
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		
๘,๖๗๕.๐๐
๒๐๓,๙๔๕.๙๗
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น		
๕๔๑,๖๙๘.๔๘
๙๘๖,๙๗๘.๙๐

(หน่วย : บาท)
รวม
๖๒๐,๓๐๑.๔๑
๖๙๕,๗๕๕.๐๐
๒๑๒,๖๒๐.๙๗
๑,๕๒๘,๖๗๗.๓๘

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		
๑๔๕,๖๗๒.๑๙
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		
๒,๘๓๘,๖๕๖.๒๙
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น		
๒,๙๘๔,๓๒๘.๔๘

(หน่วย : บาท)
รวม
๑๔๕,๖๗๒.๑๙
๒,๘๓๘,๖๕๖.๒๙
๒,๙๘๔,๓๒๘.๔๘
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หมายเหตุที่ ๑๔ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าเช่าค้างจ่าย			
๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐
๒๘๑,๓๗๓.๑๒
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		
๓๕๘,๔๗๔.๒๕
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง ภ.ง.ด. ๑
๗๐,๘๕๘.๖๐
๒๕๕,๕๔๕.๖๖
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง ภ.ง.ด. ๓
๑๖,๔๗๕.๐๑
๓๑,๐๗๖.๑๒
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง ภ.ง.ด. ๕๓
๑๕,๘๑๗.๙๕
๓๐,๒๔๓.๒๓
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		
๒,๒๖๙,๗๒๙.๑๐
๙๖๒,๔๒๙.๙๗
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
๓,๘๒๗,๘๘๐.๖๖
๑,๙๑๙,๑๔๒.๓๕

(หน่วย : บาท)
รวม
๑,๗๓๖,๓๗๓.๑๒
๓๕๘,๔๗๔.๒๕
๓๒๖,๔๐๔.๒๖
๔๗,๕๕๑.๑๓
๔๖,๐๖๑.๑๘
๓,๒๓๒,๑๕๙.๐๗
๕,๗๔๗,๐๒๓.๐๑

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
เงินเดือนค้างจ่าย			
๑๗๕,๐๔๐.๐๐
ค่าเช่าค้างจ่าย			
๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐
๒๓๐,๓๗๐.๒๙
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		
๖๙,๘๐๐.๐๐
๔๑๔,๕๖๓.๗๗
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง ภ.ง.ด. ๑
๖๐,๖๒๖.๑๙
๑๙๘,๗๙๒.๐๓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง ภ.ง.ด. ๓
๒๕,๕๘๑.๕๒
๓๕,๒๕๕.๔๒
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง ภ.ง.ด. ๕๓
๓๐,๘๔๓.๖๖
๑๙,๑๘๗.๐๔
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		
๘๐๖,๕๙๘.๖๗
๔๗๓,๓๔๔.๖๓
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
๒,๔๔๘,๔๕๐.๐๔
๑,๕๔๖,๕๕๓.๑๘

(หน่วย : บาท)
รวม
๑๗๕,๐๔๐.๐๐
๑,๖๘๕,๓๗๐.๒๙
๔๘๔,๓๖๓.๗๗
๒๕๙,๔๑๘.๒๒
๖๐,๘๓๖.๙๔
๕๐,๐๓๐.๗๐
๑,๒๗๙,๙๔๓.๓๐
๓,๙๙๕,๐๐๓.๒๒

หมายเหตุที่ ๑๕ หนี้สินหมุนเวียนอื่น
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
เงินประกันสัญญา			
๑๘๐,๓๔๓.๕๗
๒๑๙,๓๙๘.๘๕
เงินประกันผลงาน			
๕,๔๐๐.๐๐
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		
๑๘๐,๓๔๓.๕๗
๒๒๔,๗๙๘.๘๕

(หน่วย : บาท)
รวม
๓๙๙,๗๔๒.๔๒
๕,๔๐๐.๐๐
๔๐๕,๑๔๒.๔๒

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
เงินประกันสัญญา			
๔๐๘,๐๗๖.๑๘
๑๘๖,๕๕๖.๐๐
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		
๔๐๘,๐๗๖.๑๘
๑๘๖,๕๕๖.๐๐

(หน่วย : บาท)
รวม
๕๙๔,๖๓๒.๑๘
๕๙๔,๖๓๒.๑๘
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หมายเหตุที่ ๑๖ รายได้จากการบริจาครอการรับรู้
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ครุภัณฑ์บริจาค - ราคาทุน		
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก รับรู้รายได้สะสมต้นงวด		
๒๒,๑๐๐.๔๘
หัก รับรู้รายได้ส�ำหรับงวด
(จากค่าเสื่อมราคา)		
๖๖,๖๖๖.๖๘
รวมรายได้จากการบริจาครอการรับรู้
๑๑๑,๒๓๒.๘๔
						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ครุภัณฑ์บริจาค - ราคาทุน		
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก รับรู้รายได้ส�ำหรับงวด
(จากค่าเสื่อมราคา)		
๒๒,๑๐๐.๔๘
รวมรายได้จากการบริจาครอการรับรู้
๑๗๗,๘๙๙.๕๒

-

(หน่วย : บาท)
รวม
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒,๑๐๐.๔๘

-

๖๖,๖๖๖.๖๘
๑๑๑,๒๓๒.๘๔

-

(หน่วย : บาท)
รวม
๒๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๒๒,๑๐๐.๔๘
๑๗๗,๘๙๙.๕๒

หมายเหตุที่ ๑๗
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
						
(หน่วย : บาท)
					
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบา		
๕๐๙,๓๙๘,๗๐๐.๐๐ ๔๘๘,๓๖๑,๑๐๐.๐๐
รวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
		
๕๐๙,๓๙๘,๗๐๐.๐๐ ๔๘๘,๓๖๑,๑๐๐.๐๐
ส�ำนักงบประมาณอนุมัติให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวนเงิน ๕๐๙,๓๙๘,๗๐๐.๐๐
บาท และ ๔๘๘,๓๖๑,๑๐๐.๐๐ บาท ตามล�ำดับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินภารกิจของส�ำนักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
หมายเหตุที่ ๑๘ รายได้จากเงินช่วยเหลือ
						
					
ปี ๒๕๕๘
รายได้จากเงินช่วยเหลือ		
๖๖๕,๖๙๐.๐๐
รวมรายได้จากการช่วยเหลือ		
๖๖๕,๖๙๐.๐๐

(หน่วย : บาท)
ปี ๒๕๕๗
๗๒๖,๐๐๐.๐๐
๗๒๖,๐๐๐.๐๐

รายได้เงินช่วยเหลือส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปี ๒๕๕๘ เป็นเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ของรัฐ จ�ำนวน ๖ จังหวัด รวม ๖๖๕,๖๙๐.๐๐ บาท
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รายได้เงินช่วยเหลือส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๐ จังหวัด รวม ๗๒๖,๐๐๐.๐๐
บาท โดยได้รับการช่วยเหลือจากภาคเอกชน จ�ำนวน ๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จ�ำนวน
๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท และหน่วยงานของรัฐ จ�ำนวน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๙ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
						
(หน่วย : บาท)
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
รวม
เงินเดือน			
๑๘,๒๓๒,๓๑๒.๗๐ ๑๓๙,๙๕๒,๙๙๙.๐๗ ๑๕๘,๑๘๕,๓๑๑.๗๗
ค่าล่วงเวลา			
๔๐๒,๐๐๐.๐๐
๘๐๑,๒๐๘.๐๐
๑,๒๐๓,๒๐๘.๐๐
เงินบ�ำเหน็จ			
๑,๗๐๙,๔๒๐.๐๐
๑,๗๐๙,๔๒๐.๐๐
เบี้ยประกันชีวิต			
๓,๓๘๖,๒๐๒.๐๘
๓,๓๘๖,๒๐๒.๐๘
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		
๒๓,๗๒๙,๙๓๔.๗๘ ๑๔๐,๗๕๔,๒๐๗.๐๗ ๑๖๔,๔๘๔,๑๔๑.๘๕
						
(หน่วย : บาท)
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
รวม
เงินเดือน			
๑๘,๓๖๐,๕๔๔.๓๙ ๑๓๙,๔๕๙,๘๘๒.๙๘ ๑๕๗,๘๒๐,๔๒๗.๓๗
ค่าล่วงเวลา			
๓๐๔,๒๐๐.๐๐
๑,๒๑๔,๒๕๓.๐๐
๑,๕๑๘,๔๕๓.๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว			
๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
เงินบ�ำเหน็จ			
๕๓๖,๙๓๐.๐๐
๕๓๖,๙๓๐.๐๐
เบี้ยประกันชีวิต			
๑,๘๙๕,๓๘๕.๖๑
๑,๘๙๕,๓๘๕.๖๑
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		
๒๑,๐๙๗,๐๖๐.๐๐ ๑๔๐,๗๑๐,๑๓๕.๙๘ ๑๖๑,๘๐๗,๑๙๕.๙๘
หมายเหตุที่ ๒๐ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ
๓,๓๕๘,๔๗๒.๒๕
๘๙๔,๖๑๖.๘๒
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ
๓๔๘,๔๑๗.๘๔
๔๖,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		
๓,๗๐๖,๘๙๐.๐๙
๙๔๐,๖๑๖.๘๒

(หน่วย : บาท)
รวม
๔,๒๕๓,๐๘๙.๐๗
๓๙๔,๔๑๗.๘๔
๔,๖๔๗,๕๐๖.๙๑

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ
๔,๔๕๙,๔๔๑.๓๙
๗๑๓,๘๗๙.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		
๔,๔๗๙,๔๔๑.๓๙
๗๑๓,๘๗๙.๐๐

(หน่วย : บาท)
รวม
๒๐,๐๐๐.๐๐
๕,๑๗๓,๓๒๐.๓๙
๕,๑๙๓,๓๒๐.๓๙
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หมายเหตุที่ ๒๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		
๖๑๘,๐๐๙.๐๐
๙,๔๐๐,๗๕๐.๖๓
ค่าที่พัก - ในประเทศ		
๑,๕๑๕,๓๑๖.๕๐
๑๕,๑๔๖,๕๑๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายเดินทาง - ในประเทศ		
๑,๘๖๒,๓๕๒.๒๕
๑๐,๖๑๑,๙๒๖.๗๕
ค่าใช้จ่ายเดินทาง - รถยนต์ส่วนตัว		
๒๔๒,๘๔๐.๕๐
๑๔,๘๘๖,๗๐๔.๔๕
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		
๔,๒๓๘,๕๑๘.๒๕
๕๐,๐๔๕,๘๙๑.๘๓

(หน่วย : บาท)
รวม
๑๐,๐๑๘,๗๕๙.๖๓
๑๖,๖๖๑,๘๒๖.๕๐
๑๒,๔๗๔,๒๗๙.๐๐
๑๕,๑๒๙,๕๔๔.๙๕
๕๔,๒๘๔,๔๑๐.๐๘

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		
๕๘๖,๐๒๑.๐๐
๗,๗๙๐,๐๑๙.๗๕
ค่าที่พัก - ในประเทศ		
๑,๓๙๗,๕๕๐.๑๔
๑๒,๒๕๔,๐๕๓.๑๒
ค่าใช้จ่ายเดินทาง - ในประเทศ		
๒,๒๐๗,๔๓๓.๓๓
๑๐,๘๒๒,๓๑๔.๗๐
ค่าใช้จ่ายเดินทาง - รถยนต์ส่วนตัว		
๑๗,๒๒๐,๐๖๙.๓๐
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		
๔,๑๙๑,๐๐๔.๔๗
๔๘,๐๘๖,๔๕๖,๘๗

(หน่วย : บาท)
รวม
๘,๓๗๖,๐๔๐.๗๕
๑๓,๖๕๑,๖๐๓.๒๖
๑๓,๐๒๙,๗๔๘.๐๓
๑๗,๒๒๐,๐๖๙.๓๐
๕๒,๒๗๗,๔๖๑.๓๔

หมายเหตุที่ ๒๒ ค่าตอบแทน
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าเบี้ยประชุม			
๖,๙๔๓,๓๐๗.๐๐
๖๖,๘๙๗,๒๙๘.๙๘
ค่าตอบแทนอื่น			
๒๓,๗๐๐.๐๐
๒๓๖,๖๑๗.๕๐
รวมค่าตอบแทน			
๖,๙๖๗,๐๐๗.๐๐
๖๗,๑๓๓,๙๑๖.๔๘

(หน่วย : บาท)
รวม
๗๓,๘๔๐,๖๐๕.๙๘
๒๖๐,๓๑๗.๕๐
๗๔,๑๐๐,๙๒๓.๔๘

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าเบี้ยประชุม			
๖,๔๙๒,๗๔๓.๐๐
๖๖,๗๐๐,๘๔๕.๖๗
ค่าตอบแทนอื่น			
๔๒,๖๑๒.๐๐
๑๑๒,๖๒๔.๐๐
รวมค่าตอบแทน			
๖,๕๓๕,๓๕๕.๐๐
๖๖,๘๑๓,๔๖๙.๖๗

(หน่วย : บาท)
รวม
๗๓,๑๙๓,๕๘๘.๖๗
๑๕๕,๒๓๖.๐๐
๗๓,๓๔๘,๘๒๔.๖๗
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หมายเหตุที่ ๒๓ ค่าใช้สอย
						
(หน่วย : บาท)
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
รวม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		
๒๙,๐๒๕,๐๓๗.๐๕
๑๐,๗๔๙,๔๙๑.๐๐ ๓๙,๗๗๔,๕๒๘.๐๕
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		
๓,๑๖๐,๐๘๐.๐๐
๗,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๖๑๓,๐๘๐.๐๐
ค่าเช่ายานพาหนะ			
๑๗,๔๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๘๐,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๖๔๐,๕๐๐.๐๐
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
๑๓๙,๘๓๑.๔๓
๒,๖๔๘,๑๖๗.๘๔
๒,๗๘๗,๙๙๙.๒๗
ค่าเช่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน		
๑๘,๙๐๐.๐๐
๑๘,๙๐๐.๐๐
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			
๕๒,๒๐๐.๐๐
๕๒,๒๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการ			
๘,๗๘๑,๙๔๔.๒๗
๒๒,๗๑๓,๕๐๙.๕๖ ๓๑,๔๙๕,๔๕๓.๘๓
ค่าเชื้อเพลิง			
๑๒๓,๐๐๔.๑๒
๕,๐๕๐,๖๕๙.๘๑
๕,๑๗๓,๖๖๓.๙๓
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์		
๑,๓๗๗,๘๔๘.๐๐
๓๖๔,๓๗๓.๙๓
๑,๗๔๒,๒๒๑.๙๓
ค่ารับรองและพิธีการ		
๘,๑๐๐.๐๐
๒๗,๕๑๑.๐๐
๓๕,๖๑๑.๐๐
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา		
๙๖๓,๗๑๒.๑๔
๕๒๒,๔๙๒.๐๕
๑,๔๘๖,๒๐๔.๑๙
ค่าเบี้ยประกันภัย			
๒๕๗,๑๔๖.๑๑
๒๕๗,๑๔๖.๑๑
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
๑๕,๐๓๓.๐๐
๒๘,๑๓๒.๐๐
๔๓,๑๖๕.๐๐
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์		
๗๘,๓๖๕.๕๑
๑,๒๘๔,๒๘๙.๘๘
๑,๓๖๒,๖๕๕.๓๙
ค่าใช้สอยอื่น			
๓๘,๑๙๒.๙๒
๘๖๕,๕๓๔.๔๘
๙๐๓,๗๒๗.๔๐
รวมค่าใช้สอย			
๖๑,๔๒๘,๒๙๔.๕๕
๕๑,๙๕๘,๗๖๑.๕๕ ๑๑๓,๓๘๗,๐๕๖.๑๐
						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		
๕,๑๔๘,๖๖๔.๙๙
๙,๗๕๖,๐๙๔.๕๓
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		
๒,๙๒๐,๗๘๐.๐๐
๘,๓๙๘,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่ายานพาหนะ			
๑๗,๔๔๕,๑๑๗.๐๐
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
๑๙๔,๑๔๙.๔๔
๒,๖๑๑,๑๙๙.๑๘
ค่าเช่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน		
๑๑๙,๙๐๐.๐๐
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			
๖๓,๗๓๑.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการ			
๓,๕๓๔,๔๕๘.๕๙
๑๔,๕๐๘,๒๔๐.๑๔
ค่าเชื้อเพลิง			
๑๗๘,๒๖๐.๓๔
๕,๐๖๙,๐๕๒.๕๐
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์		
๕๖๓,๐๐๐.๐๐
๑๗๖,๒๘๑.๔๐
ค่ารับรองและพิธีการ		
๔,๘๓๔.๐๐
๑๑๖,๒๔๘.๐๐
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา		
๑,๑๔๒,๐๔๖.๘๐
๕๗๕,๖๘๙.๙๕
ค่าเบี้ยประกันภัย			
๑,๘๗๙.๔๕
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
๑๔,๐๐๓.๘๒
๒๔,๙๐๗.๐๐
ค่าจ้างที่ปรึกษา			
๒,๕๙๒,๙๒๗.๕๐
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์		
๒๘๒,๒๓๔.๒๓
๒,๖๒๗,๓๔๗.๘๕
ค่าใช้สอยอื่น			
๕๙,๕๐๕.๒๑
๗๙๙,๕๙๘.๔๔
รวมค่าใช้สอย			
๓๔,๐๗๙,๙๘๑.๙๒
๔๔,๘๔๘,๑๖๙.๔๔
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(หน่วย : บาท)
รวม
๑๔,๙๐๔,๗๕๙.๕๒
๑๑,๓๑๘,๗๘๐.๐๐
๑๗,๔๔๕,๑๑๗.๐๐
๒,๘๐๕,๓๔๘.๖๒
๑๑๙,๙๐๐.๐๐
๖๓,๗๓๑.๐๐
๑๘,๐๔๒,๖๙๘.๗๓
๕,๒๔๗,๓๑๒.๘๔
๗๓๙,๒๘๑.๔๐
๑๒๑,๐๘๒.๐๐
๑,๗๑๗,๗๓๖.๗๕
๑,๘๗๙.๔๕
๓๘,๙๑๐.๘๒
๒,๕๙๒,๙๒๗.๕๐
๒,๙๐๙,๕๘๒.๐๘
๘๕๙,๑๐๓.๖๕
๗๘,๙๒๘,๑๕๑.๓๖

หมายเหตุที่ ๒๔ ค่าวัสดุ
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
วัสดุส�ำนักงาน			
๖๗๕,๘๒๙.๘๑
๔,๕๘๖,๔๖๙.๗๓
วัสดุคอมพิวเตอร์			
๘๐๓,๐๘๕.๑๐
๑,๓๙๘,๓๗๗.๘๐
วัสดุงานครัว			
๙,๖๗๗.๔๐
๒๒๘,๓๖๔.๗๘
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
(๕๑๐.๐๗)
๒,๒๑๑,๓๐๓.๔๓
วัสดุอื่น				
๒,๒๒๕.๖๐
๑๐๓,๗๘๕.๐๐
รวมค่าวัสดุ			
๑,๔๙๐,๓๐๗.๘๔
๘,๕๒๘,๓๐๐.๗๔

(หน่วย : บาท)
รวม
๕,๒๖๒,๒๙๙.๕๔
๒,๒๐๑,๔๖๒.๙๐
๒๓๘,๐๔๒.๑๘
๒,๒๑๐,๗๙๓.๓๖
๑๐๖,๐๑๐.๖๐
๑๐,๐๑๘,๖๐๘.๕๘

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
วัสดุส�ำนักงาน			
๒๗๘,๐๑๑.๘๓
๕,๑๑๐,๗๑๐.๒๔
วัสดุคอมพิวเตอร์			
๔๒๑,๑๘๒.๖๕
๑,๖๐๓,๑๙๕.๔๕
วัสดุงานครัว			
๒๕๓,๘๕๐.๘๑
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
๑,๕๐๔,๗๔๘.๐๐
๒,๑๖๕,๕๗๖.๖๒
วัสดุอื่น				
๓๓๐,๘๗๗.๐๒
รวมค่าวัสดุ			
๒,๒๐๓,๙๔๒.๔๘
๙,๔๖๔,๒๑๐.๑๔

(หน่วย : บาท)
รวม
๕,๓๘๘,๗๒๒.๐๗
๒,๐๒๔,๓๗๘.๑๐
๒๕๓,๘๕๐.๘๑
๓,๖๗๐,๓๒๔.๖๒
๓๓๐,๘๗๗.๐๒
๑๑,๖๖๘,๑๕๒.๖๒

หมายเหตุที่ ๒๕ ค่าสาธารณูปโภค
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าไฟฟ้า			
๓๔๑,๐๘๕.๐๐
๒,๗๗๑,๒๖๕.๑๘
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล		
๑๘๓,๔๕๙.๙๑
ค่าโทรศัพท์			
๒๘๘,๖๕๒.๔๓
๓,๐๓๒,๗๘๔.๘๒
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
๒๗๒,๗๖๕.๐๔
๕๐๐,๑๗๒.๐๔
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		
๑๙๒,๙๐๔.๐๐
๒,๑๙๖,๗๓๑.๕๖
รวมค่าสาธารณูปโภค		
๑,๐๙๕,๔๐๖.๔๗
๘,๖๘๔,๔๑๓.๕๑

(หน่วย : บาท)
รวม
๓,๑๑๒,๓๕๐.๑๘
๑๘๓,๔๕๙.๙๑
๓,๓๒๑,๔๓๗.๒๕
๗๗๒,๙๓๗.๐๘
๒,๓๘๙,๖๓๕.๕๖
๙,๗๗๙,๘๑๙.๙๘

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าไฟฟ้า			
๓๙๓,๔๕๐.๐๐
๒,๔๖๕,๘๖๖.๐๗
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล		
๒๐๑,๗๐๕.๑๘
ค่าโทรศัพท์			
๒๕๘,๓๘๕.๒๓
๓,๐๗๗,๒๑๓.๔๒
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
๓๕,๘๓๒.๐๐
๔๐๘,๖๑๔.๐๕
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		
๓๑๑,๕๑๓.๐๐
๑,๘๑๘,๑๐๕.๓๖
รวมค่าสาธารณูปโภค		
๙๙๙,๑๘๐.๒๓
๗,๙๗๑,๕๐๔.๐๘

(หน่วย : บาท)
รวม
๒,๘๕๙,๓๑๖.๐๗
๒๐๑,๗๐๕.๑๘
๓,๓๓๕,๕๙๘.๖๕
๔๔๔,๔๔๖.๐๕
๒,๑๒๙,๖๑๘.๓๖
๘,๙๗๐,๖๘๔.๓๑
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หมายเหตุที่ ๒๖ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่ า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ โอนจากส�ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
						
(หน่วย : บาท)
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
รวม
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน		
๘๘๖,๕๖๖.๐๓
๘๘๖,๕๖๖.๐๓
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑๖,๗๐๐.๐๐
๑๖,๗๐๐.๐๐
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑๖๗,๐๙๐.๕๐
๑๖๗,๐๙๐.๕๐
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๓๔๒,๗๐๘.๖๐
๓๔๒,๗๐๘.๖๐
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒,๒๑๐,๔๗๐.๒๘
๒,๒๑๐,๔๗๐.๒๘
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๓๑,๒๓๙.๐๐
๓๑,๒๓๙.๐๐
รวมค่าเสื่อมราคา			
๓,๖๕๔,๗๗๔.๔๑
๓,๖๕๔,๗๗๔.๔๑
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ได้จากการซื้อ
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
๙๖,๙๐๗.๗๘
๑,๗๒๘,๖๗๙.๔๓
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน		
๑,๑๔๗,๗๓๖.๐๑
๑,๓๑๒,๓๗๑.๖๓
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓,๑๙๑.๒๓
๓๙,๗๖๑.๖๓
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑๐,๖๐๖.๖๓
๒๗๑,๕๖๐.๒๙
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๓๕,๗๓๕.๗๑
๔๘๒,๗๖๒.๗๒
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์เกษตร		
๑๑๓,๔๘๑.๓๗
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำรวจ		
๘,๒๖๒.๙๘
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๔๔๖,๐๗๗.๘๔
๑,๒๕๖,๑๓๐.๔๘
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๒,๖๖๔.๘๑
๗๐,๒๐๑.๕๕
ค่าตัดจ�ำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓๘,๐๙๒.๐๐
๘,๑๐๙.๖๒
ค่าตัดจ�ำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
๔,๔๙๙.๙๘
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๑,๗๘๑,๐๑๒.๐๑
๕,๒๙๕,๘๒๑.๖๘
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(หน่วย : บาท)
รวม
๑,๘๒๕,๕๘๗.๒๑
๒,๔๖๐,๑๐๗.๖๔
๔๒,๙๕๒.๘๖
๒๘๕,๑๖๖.๙๒
๕๑๘,๔๙๘.๔๓
๑๑๓,๔๘๑.๓๗
๘,๒๖๒.๙๘
๑,๗๐๒,๒๐๘.๓๒
๗๒,๘๖๖.๓๖
๔๖,๒๐๑.๖๒
๔,๔๙๙.๙๘
๗,๐๗๖,๘๓๓.๖๙

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
๙๖,๙๐๗.๗๘
๑,๐๘๙,๔๘๓.๓๑
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน		
๙๐๓,๙๒๙.๓๔
๙๓๙,๓๕๘.๑๐
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓๑,๖๘๔.๘๙
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑๐,๖๐๖.๖๓
๑๗๗,๕๘๙.๗๑
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๓๕,๗๓๕.๗๑
๓๕๗,๖๗๙.๔๗
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์เกษตร		
๓,๗๐๐.๑๖
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓๖๗,๑๔๘.๒๑
๘๓๒,๘๗๕.๙๖
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๒,๖๖๔.๘๑
๔๕,๖๔๙.๙๑
ค่าตัดจ�ำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑๔,๖๑๐.๖๓
ค่าตัดจ�ำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
๔,๔๙๙.๙๘
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๑,๔๓๑,๖๐๓.๑๑
๓,๔๘๒,๕๒๑.๔๙

(หน่วย : บาท)
รวม
๑,๑๘๖,๓๙๑.๐๙
๑,๘๔๓,๒๘๗.๔๔
๓๑,๖๘๔.๘๙
๑๘๘,๑๙๖.๓๔
๓๙๓,๔๑๕.๑๘
๓,๗๐๐.๑๖
๑,๒๐๐,๐๒๔.๑๗
๔๘,๓๑๔.๗๒
๑๔,๖๑๐.๖๓
๔,๔๙๙.๙๘
๔,๙๑๔,๑๒๔.๖๐

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๖๖,๖๖๖.๖๘
รวมค่าเสื่อมราคา			
๖๖,๖๖๖.๖๘

-

(หน่วย : บาท)
รวม
๖๖,๖๖๖.๖๘
๖๖,๖๖๖.๖๘

-

(หน่วย : บาท)
รวม
๒๒,๑๐๐.๔๘
๒๒,๑๐๐.๔๘

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒๒,๑๐๐.๔๘
รวมค่าเสื่อมราคา			
๒๒,๑๐๐.๔๘
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ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติทั้งสิ้น
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
๙๖,๙๐๗.๗๘
๑,๗๒๘,๖๗๙.๔๓
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน		
๒,๐๓๔,๓๐๒.๐๔
๑,๓๑๒,๓๗๑.๖๓
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑๙,๘๙๑.๒๓
๓๙,๗๖๑.๖๓
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑๗๗,๖๙๗.๑๓
๒๗๑,๕๖๐.๒๙
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๓๗๘,๔๔๔.๓๑
๔๘๒,๗๖๒.๗๒
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์เกษตร		
๑๑๓,๔๘๑.๓๗
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำรวจ		
๘,๒๖๒.๙๘
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒,๗๒๓,๒๑๔.๘๐
๑,๒๕๖,๑๓๐.๔๙
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๓๓,๙๐๓.๘๑
๗๐,๒๐๑.๕๕
ค่าตัดจ�ำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓๘,๐๙๒.๐๐
๘,๑๐๙.๖๒
ค่าตัดจ�ำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
๔,๔๙๙.๙๘
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๕,๕๐๒,๔๕๓.๑๐
๕,๒๙๕,๘๒๑.๖๘

(หน่วย : บาท)
รวม
๑,๘๒๕,๕๘๗.๒๑
๓,๓๔๖,๖๗๓.๖๗
๕๙,๖๕๒.๘๖
๔๔๙,๒๕๗.๔๒
๘๖๑,๒๐๗.๐๓
๑๑๓,๔๘๑.๓๗
๘,๒๖๒.๙๘
๓,๙๗๙,๓๔๕.๒๘
๑๐๔,๑๐๕.๓๖
๔๖,๒๐๑.๖๒
๔,๔๙๙.๙๘
๑๐,๗๙๘,๒๗๔.๗๘

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
๙๖,๙๐๗.๗๘
๑,๐๘๙,๔๘๓.๓๑
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน		
๑,๗๙๐,๔๙๕.๓๗
๙๓๙,๓๕๘.๑๐
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑๖,๗๐๐.๐๐
๓๑,๖๘๔.๘๙
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑๗๗,๖๙๗.๑๓
๑๗๗,๕๘๙.๗๑
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๓๗๘,๔๔๔.๓๑
๓๕๗,๖๗๙.๔๗
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์เกษตร		
๓,๗๐๐.๑๖
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒,๕๙๙,๗๑๘.๙๗
๘๓๒,๘๗๕.๙๖
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๓๓,๙๐๓.๘๑
๔๕,๖๔๙.๙๑
ค่าตัดจ�ำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑๔,๖๑๐.๖๓
ค่าตัดจ�ำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
๔,๔๙๙.๙๘
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๕,๑๐๘,๔๗๘.๐๐
๓,๔๘๒,๕๒๑.๔๙

(หน่วย : บาท)
รวม
๑,๑๘๖,๓๙๑.๐๙
๒,๗๒๙,๘๕๓.๔๗
๔๘,๓๘๔,๘๙
๓๕๕,๒๘๖.๘๔
๗๓๖,๑๒๓.๗๘
๓,๗๐๐.๑๖
๓,๔๓๒,๕๙๔.๙๓
๗๙,๕๕๓.๗๒
๑๔,๖๑๐.๖๓
๔,๔๙๙.๙๘
๘,๕๙๐,๙๙๙.๔๙
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หมายเหตุที่ ๒๗ ค่าใช้จ่ายโครงการ
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ค่าเบี้ยประชุม			
๑๕๐,๓๓๐.๐๐
ค่าจ้าง				
๓,๙๖๗,๑๙๐.๐๐
๑,๕๙๕,๔๒๙.๐๐
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
๘,๙๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนอื่น			
๑๒,๙๐๐.๐๐
๙๙๕,๖๒๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		
๑๔๓,๒๓๓.๘๐
๔๙,๗๔๖,๒๘๕.๘๙
ค่าเบี้ยเลี้ยง			
๒๒,๕๙๘.๐๐
๒,๙๐๖,๗๓๗.๙๕
ค่าที่พัก				
๕๙,๖๐๐.๐๐
๒,๑๘๔,๔๗๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
๓๑๗,๙๖๕.๗๑
๖,๔๐๒,๕๖๑.๐๐
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง			
๑๒,๗๔๖.๔๐
๗,๕๘๙,๙๔๒.๖๐
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			
๒๖๙,๐๐๑.๐๐
ค่าเชื้อเพลิง			
๓๓,๘๒๕.๐๐
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		
๑๐,๕๙๖.๐๐
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์		
๑,๕๑๑,๐๖๙.๗๖
ค่ารับรองและพิธีการ		
๓๒,๙๐๐.๐๐
๖๕,๓๓๓.๐๐
ค่าเบี้ยประกันภัย			
๕,๖๐๕.๐๐
ค่าจ้างที่ปรึกษา			
๑๖๓,๖๐๐.๐๐
ค่าใช้สอยอื่น			
๕๕,๙๙๐.๐๐
๔,๖๔๔,๖๙๖.๘๐
รวมค่าใช้จ่ายโครงการ		
๔,๖๒๕,๑๒๓.๙๑
๗๘,๒๘๔,๐๐๓.๐๐

(หน่วย : บาท)
รวม
๑๕๐,๓๓๐.๐๐
๕,๕๖๒,๖๑๙.๐๐
๘,๙๐๐.๐๐
๑,๐๐๘,๕๒๐.๐๐
๔๙,๘๘๙,๕๑๙.๖๙
๒,๙๒๙,๓๓๕.๙๕
๒,๒๔๔,๐๗๐.๐๐
๖,๗๒๐,๕๒๖.๗๑
๗,๖๐๒,๖๘๙.๐๐
๒๖๙,๐๐๑.๐๐
๓๓,๘๒๕.๐๐
๑๐,๕๙๖.๐๐
๑,๕๑๑,๐๖๙.๗๖
๙๘,๒๓๓.๐๐
๕,๖๐๕.๐๐
๑๖๓,๖๐๐.๐๐
๔,๗๐๐,๖๘๖.๘๐
๘๒,๙๐๙,๑๒๖.๙๑
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ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ค่าเบี้ยประชุม			
๖๖๐,๘๖๙.๐๐
ค่าจ้าง				
๑,๒๔๒,๘๑๐.๐๐
๑,๑๕๕,๐๔๙.๐๐
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
๒๐,๕๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนอื่น			
๒๔,๖๐๐.๐๐
๑,๐๒๐,๕๑๘.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		
๑๔๔,๑๕๘.๑๗
๕๑,๐๓๙,๗๙๕.๘๒
ค่าเบี้ยเลี้ยง			
๑๐,๕๐๐.๐๐
๑,๖๖๕,๒๑๐.๐๐
ค่าที่พัก				
๒๘,๘๐๐.๐๐
๑,๘๐๒,๐๕๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
๒๙,๒๓๗.๐๐
๕,๖๕๙,๐๘๕.๐๐
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง			
๔,๑๒๙.๐๐
๗,๑๙๘,๗๖๕.๑๐
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			
๒๐๕,๗๘๔.๖๐
ค่าเชื้อเพลิง			
๑๒๖,๑๙๖.๐๐
ค่าโทรศัพท์			
๑,๓๓๖.๙๗
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		
๖๒,๖๑๘.๐๐
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์		
๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๒,๑๓๓,๐๖๕.๐๐
ค่ารับรองและพิธีการ		
๑๙๕,๑๗๖.๐๐
ค่าเบี้ยประกันภัย			
๔,๓๕๐.๓๔
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา		
๑๐๘,๗๕๐.๐๐
ค่าจ้างที่ปรึกษา			
๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอยอื่น			
๓,๙๒๒,๓๓๙.๕๐
รวมค่าใช้จ่ายโครงการ		
๑,๖๔๔,๒๓๔.๑๗
๗๗,๐๑๑,๔๕๘.๓๓

(หน่วย : บาท)
รวม
๖๖๐,๘๖๙.๐๐
๒,๓๙๗,๘๕๙.๐๐
๒๐,๕๐๐.๐๐
๑,๐๔๕,๑๑๘.๐๐
๕๑,๑๘๓,๙๕๓.๙๙
๑,๖๗๕,๗๑๐.๐๐
๑,๘๓๐,๘๕๐.๐๐
๕,๖๘๘,๓๒๒.๐๐
๗,๒๐๒,๘๙๔.๑๐
๒๐๕,๗๘๔.๖๐
๑๒๖,๑๙๖.๐๐
๑,๓๓๖.๙๗
๖๒,๖๑๘.๐๐
๒,๒๙๓,๐๖๕.๐๐
๑๙๕,๑๗๖.๐๐
๔,๓๕๐.๓๔
๑๐๘,๗๕๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓,๙๒๒,๓๓๙.๕๐
๗๘,๖๕๕,๖๙๒.๕๐

หมายเหตุที่ ๒๘ ค่าใช้จ่ายอื่น
						
			
ปี ๒๕๕๘
สกช.
สกจ.
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
๘๗,๑๖๓.๖๓
รวมค่าใช้จ่ายอื่น			
๘๗,๑๖๓.๖๓

(หน่วย : บาท)
รวม
๘๗,๑๖๓.๖๓
๘๗,๑๖๓.๖๓

						
			
ปี ๒๕๕๗
สกช.
สกจ.
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
๓๕,๔๑๑.๓๗
รายจ่ายอื่น			
๒๑,๕๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายอื่น			
๕๖,๙๑๑.๓๗

(หน่วย : บาท)
รวม
๓๕,๔๑๑.๓๗
๒๑,๕๐๐.๐๐
๕๖,๙๑๑.๓๗
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ภาพผลการด�ำเนินงานตามภารกิจของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2558

ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ และส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พบนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อเสนอความเห็นแนวทางการขับเคลื่อน
และหารือภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ พบนายกรัฐมนตรี

การประชุมร่วมระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อการขับเคลื่อนและด�ำเนินงานร่วมกัน
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การประชุมร่วมระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อการขับเคลื่อนและด�ำเนินงานร่วมกัน
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ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเสวนาวิชาการ
ทางออก...วิกฤตภัยแล้ง ปี 2558

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมเพื่อเสนอความเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติยื่นข้อเสนอการปฏิรูปด้านการเกษตร
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ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการด้านพืชไร่ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านมันส�ำปะหลัง
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ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการ พืชเศรษฐกิจไผ่ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กิจกรรมการแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร
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เวทีเสวนาสัญจรแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่าด้วย “ประชารัฐ”

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานโครงการสัมมนาแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘
๑.

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

๒.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ

๓.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร

๔.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการสภาและวิชาการ

๕.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง

๖.

หัวหน้ากลุ่มการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี

๗.

นายจรัญ

๘.

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ หัวหน้าส�ำนักงาน

สกจ.นครนายก

๙.

นายสมยงค์

แก้วสุพรรณ หัวหน้าส�ำนักงาน

สกจ. ขอนแก่น

๑๐.

นายปรีชา

เรืองคุ้ม

หัวหน้าส�ำนักงาน

สกจ.ก�ำแพงเพชร

๑๑.

นางนุชนาถ

บุญปาลิต

นักจัดการงานทั่วไปอาวุโส

คณะท�ำงานและเลขานุการ

๑๒.

นางสาวธีรดา นิลพฤกษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�ำงาน

๑๓.

นายภัสกร

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รอดศรีนาค หัวหน้าส�ำนักงาน

นิยมพงษ์

สกจ. สุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�ำงาน
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