


 

 

คํานํา 
 

  ตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ           
ป 2556 – 2559 และไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาวมาแลวถึงสิ้นปงบประมาณ 
2559 นั้น คณะกรรมการดานยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ
งบประมาณ จึงไดพิจารณาผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ 4 ปที่ผานมา     
พรอมกําหนดยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 เพื่อเปนแนวทาง
ดําเนนิงานขององคกรในชวงระยะเวลา 5 ปตอไป ซึ่งในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 และใหสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดนํายุทธศาสตร   
ไปประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตอไป ตอมาในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่จะดําเนนิการในปงบประมาณ 2560 – 2564 

  หวังวาเอกสารยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 นี้ จะเปน
ประโยชนแกสมาชิกสภาเกษตรกร พนักงานสํานักงานฯ คณะผูปฏิบัติงานเครือขายสภา
เกษตรกร ตลอดจนภาคีภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม          
ไปทิศทางเดียวกันใหบรรลุเปาหมาย 
 
 
 

                           คณะกรรมการดานยุทธศาสตร  
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ 

       พฤศจกิายน  2559 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

สรุปสาระสําคญัยทุธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560-2564 
 

  จากการประเมินสถานการณขององคกร และผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติ  ป 2556-2559 โดยประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร และ
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เพื่อนําขอมูลไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตรมีดังนี้ 

การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 
  1) โครงสรางขององคกร มี 2 ระดับ ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยสภาเกษตรกรแหงชาติ กําหนดกลไกการปฏิบัติงาน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ 15 คณะ และสภาเกษตรกรจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทํา
หนาที่ศึกษา วเิคราะหสภาพปญหาและจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาในพื้นที่ ตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แตละจังหวัด นอกจากนั้นยังดําเนินการจัดตั้งและสรางเครือขายสภา
เกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ เพื่อสามารถดําเนินงานไดครอบคลุมพื้นที่หมูบาน 
ตําบล และอําเภอตางๆ รับขอมูลปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรสงตอใหแกหนวยงาน
รับผิดชอบชวยแกไขปญหาจากลางขึ้นบน และในขณะเดียวกันก็ถายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร
การปฏิบัติงานและเผยแพรขอมูลขาวสารผานสภาเกษตรกรจังหวัดลงสูเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับตําบลและอําเภอดวย 

  2) ระบบการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานมีการเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน
จากสภาเกษตรกรแหงชาติ คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ 15 คณะ สภา
เกษตรกรจังหวัด คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบลและอําเภอ โดยมีการสื่อสารขอมูล
ปญหาความเดือดรอนดานการเกษตรจากพื้นที่สูสภาเกษตรกรแหงชาติ และจากสภาเกษตรกร
แหงชาติลงสูคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบลและอําเภออยางเปนระบบ โดยมีสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทําหนาที่เลขานุการ และรับผิดชอบ
งานดานธุรการของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดแลวแตกรณี อยางไรก็ตาม
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ยังขาดระบบการจัดเก็บ
ขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรอยางเปนระบบ 
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  3) งบประมาณ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีงบประมาณดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นตามลําดับ จาก 
470 ลานบาท 593 ลานบาท และ 614 ลานบาท โดยที่ผานมามีงบประมาณเหลือปละ
ประมาณ 100 ลานบาทเศษ เพื่อใชจายในปงบประมาณตอไป ในขณะที่ปงบประมาณ 2559 
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
นโยบายรัฐบาล หากสิ้นปงบประมาณ 2559 ไมมีเงินเหลือ หรือมีเงินเหลือนอยจะทําใหการ
บริหารจัดการคาใชจายในปงบประมาณ 2560 ตองดําเนนิการดวยความประหยัด 
  4) บุคลากร ป 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สรรหาบุคลากรบรรจุ
แตงตั้งในสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 492 
อัตรา โดยมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังจังหวัดเล็ก กลาง ใหญ จังหวัดละ 6, 7 และ 8 คน 
ตามลําดับ แตการสรรหาบรรจุแตงตั้งในชวงแรกตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภาเกษตรกร
แหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคลในปงบประมาณ 2556 เปนการเรงสรรหาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน พนักงานจึงมาจากหลากหลายหนวยงาน วุฒิการศึกษาแตกตางกัน ตองมาศึกษา
เรียนรู สรางความเขาใจการปฏิบัติงานรวมกันในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีชองวาง
ระหวางพนักงานที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป กับพนักงานที่จบปริญญาตรีบรรจุใหม ซึ่งจะเกิดปญหา
การเติบโตขาดชวงรับตําแหนงแทนจากผูเกษียณอายุ อีกทั้งขาดแคลนพนักงานที่เช่ียวชาญ
เฉพาะดาน เชน ดานสารสนเทศ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล เปนตน 

  5) วิสัยทัศนและยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 - 2559    
     สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรสภาเกษตรกร
แหงชาติเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแตปงบประมาณ 2556 ไวเดิม 4 
ยุทธศาสตร ตอมาในปงบประมาณ 2558 มีการเพิ่มอีก 2 ยุทธศาสตร 

     วิสัยทัศน : สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันของเกษตรกร มุงสรางความ
เปนธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตรประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
  1) สรางศรัทธาและความเช่ือม่ันตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
  2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
  3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน 
  4) สรางความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
  5) สภาเกษตรกรรวมใจ ปฏิรูปภาคเกษตรกรรม 
  6) การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม 
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  6) เคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน 
      สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ  เชาอาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เปนที่ทําการสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ รวมทั้งไดรับ
โอนอุปกรณสํานักงานบางสวนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอมาไดมีการเชายานพาหนะ
และจัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานเพิ่มเติม ในสวนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสวนใหญไดใช
หองในศาลากลางจังหวัดเปนที่ทําการ รวมทั้งไดรับโอนเครื่องมืออุปกรณจากสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด ไดรับยานพาหนะที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดสรรให และจัดหา
เครื่องมืออุปกรณเพิ่มเติม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณพอเพียงแกการใชปฏิบัติงาน 

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
  1) สภาพเศรษฐกิจ 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของโลก ไดสงผลตอโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จากเดิมที่มีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับ
เปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจโลก “ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” แตปญหาที่เกิดตอเนื่อง
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกชวงป 2551-2552 และวิกฤตในกลุมประเทศยูโรโซน นอกจากนั้น
ในชวง 3 ปที่ผานมาประเทศผูนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทยที่สําคัญ เชน จีน ประเทศ
กลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุน และอเมริกา เศรษฐกิจชะลอตัวลงดวย ทําใหการนําเขาวัตถุดิบสินคา
เกษตรจากไทยลดลง ดังนั้นภาคการเกษตรของไทยควรปรับตัวมุงสูการแปรรูปวัตถุดิบเกษตร
เปนผลิตสนิคาที่เพิ่มมูลคากอนสงออก 

  2) นโยบายรัฐบาล 
 จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ  จันทร โอชา 
นายกรัฐมนตร ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนาทางนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทย      
บนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมการวิจัยแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตร และแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ นอกจากนั้นมีนโยบายรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
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  จะเห็นไดวานโยบายรัฐบาลสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร 
สงเสริมบทบาทของสหกรณในการดําเนินธุรกิจรับซื้อผลผลิต การแปรรูป และสงออกแลวแต
กรณี สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดนิ และแกไขปญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ 

  3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      จากกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ระบุวา 
ในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยน จากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคน ทําให
เกิดธุรกิจรูปแบบใหม ในขณะที่ประเทศไทยมีจุดออนดานเศรษฐกิจ มีผลิตภาพการผลิตต่ํา      
ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก มีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมากและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย    
การลงทุนวิจัยและพัฒนายังมีนอย การวิจัยดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน 
  4) ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเีครือขาย 
      สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด 
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดมีการประสานขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาใหแก
เกษตรกร โดยในปงบประมาณ 2556 เปนปที่เริ่มรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ      
ไดเริ่มประสานงานกับหนวยงานอื่น ตอมาในปงบประมาณ 2557 มีการประสานรวมปฏิบัติงาน
กับหนวยงานอื่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติสวนกลางและสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด เชน รวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมมือกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนในปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ 2559 หนวยงาน 
องคกรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัดมากขึน้ เริ่มทําใหเกษตรกร หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรของเอกชน เห็นประโยชนและเขามารวมมอืกับสภาเกษตรกรเพิ่มขึน้โดยลําดับ 
  5. กฎหมาย/พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
  กฎหมายของหนวยงานราชการที่รับผิดชอบดานการเกษตร เปนกฎหมายที่วาง
กรอบแนวทางดําเนินการในแตละหนวยงาน สวนพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 
2553 เปนกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม โดยวางกรอบอํานาจหนาที่ของสภาเกษตรกร
แหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไวอยางกวางๆ ขาดกลไกทางกฎหมายและระเบียบราชการที่
จะผลักดันใหมกีารประสานและปฏิบัติรวมกันอยางเปนรูปธรรม 
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ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560-2564 

วิสัยทัศน   “สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันแกนหลัก ประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม   
     มุงใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ” 
เปาหมาย    เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
ตัวชี้วัด       รอยละความสําเร็จของเกษตรกร องคกรเกษตรกรเปาหมายไดรับการพัฒนา 

 อาชีพเปนเกษตรอุตสาหกรรม ในป 2560 - 2564 รอยละ 17 ตอป 
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร และ 12 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็ว และมี 
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก  

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับรูขอเท็จจริงของปญหา นําปญหามา
วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และเสนอหนวยงานรวมทั้งตดิตามผลการชวยเหลือ 

กลยุทธที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะ
ผูปฏิบัติงานในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว 

กลยุทธที่ 1.3 การใชเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ จัดเก็บและ
ประมวลผลขอมูลเพื่อแกไขปญหา 
 ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม    
ที่สอดคลองกับสภาพภูมสิังคม ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก 
 กลยุทธที่ 2.1 พัฒนากระบวนการรวบรวมขอมูลสภาพปญหาในพื้นที่ การ
วิเคราะหศักยภาพเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการเกษตร 

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาบุคลากร พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะ
ผูปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 
  กลยุทธที่  2.3 การประสานหนวยงานและภาคีภาคสวนที่ เกี่ยวของเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งตดิตามผล 

ยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร       
ยุวเกษตรกรและเครือขาย ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก 

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดานการจัดการฟารม สามารถ
นําความรูไปปฏิบัติและแบงปนความรูแกเกษตรกรอื่น 
   กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมใหกรรมการและพนักงานขององคกรเกษตรกร และ
กลุมยุวเกษตรกรมีความรูในการจัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม รวมทั้งการสราง
เครือขาย 
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กลยุทธที่ 3.3 ติดตามและรวมดําเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของสวน
ราชการ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรที่ 4  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสู
เกษตรอุตสาหกรรม ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก 

กลยุทธที่  4.1 การจัดตั้งและสรางความเขมแข็งของเกษตรกร องคกร
เกษตรกรรายสินคา รวมทั้งการสรางเครือขาย 

กลยุทธที่ 4.2 การใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตรแปรรูปขั้นตน และ SME เกษตร 

กลยุทธที่ 4.3 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมขั้นสูง 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

หลักการและเหตุผล 
  ตั้งแตพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 กําหนดใหปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณทําหนาที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ และหัวหนาสํานักงานสภา
เกษตรกรกรุงเทพมหานครและใหเกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาที่หัวหนาสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยในชวงบทเฉพาะกาล 2 ปนี้ ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งให
ไดมาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ รวมทั้งเตรียมความ
พรอมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเบื้องตน ตอมาหลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาล สํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติ รับมอบภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2555 มุงเตรียมความพรอมกอนขับเคลื่อนงานตอไป มีการสรางกลไกดําเนินงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ 15 คณะ ซึ่งไดจัดทํายุทธศาสตรสภาเกษตรกร
แหงชาติ ป 2556 – 2559 เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางศรัทธาและความ
เช่ือมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การจัดทําฐานขอมูล
ดานการเกษตรเพื่อประกอบการจัดสินใจของเกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการ
จัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
สรางความมั่นคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สภา
เกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม และประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การจัดตั้งเครือขาย
เกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม ในการนี้สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดชุดแรก ไดดําเนินงานจนถึงปลายปงบประมาณ 2559 ซึ่งเปนชวงสิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินการตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติฉบับแรกดังกลาว ประกอบกับชวง 
4 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการเกษตร คณะกรรมการ
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ดานยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ จึงศึกษาและจัดทํา 
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 แลวเสนอตอที่ประชุมสภาเกษตรกร
แหงชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหความ
เห็นชอบและมอบหมายใหสภาเกษตรกรจังหวัดนําไปหารือแนวทางการดําเนินงานตอไป       

ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของ
เกษตรกรใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็ง
แกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกรและเครือขาย  ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค 
  เพื่อจัดทํายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 ใหเปน
แนวทางดําเนินงาน โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในพืน้ที่ 

1.2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตรของรัฐที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร 
  การจัดทํายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติป 2560 – 2564 นี้ ยึดการ
เช่ือมโยงยุทธศาสตร โดยเช่ือมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 
2579) ซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดริเริ่มจัดทํายุทธศาสตรชาติในระยะยาว 
20 ป เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ตลอดจนแผนพัฒนา
การเกษตรในชวงแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) อีกทั้งเช่ือมโยงกับ
นโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญของแผนฉบับตางๆ ดังนี้ 
 1.2.1) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)  
           ยุทธศาสตรชาติกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
      เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนประเทศพัฒนาแลว ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) วางเปาหมายใหไทยเปนประเทศที่มีรายไดสูงระดับ 12,735 
ดอลลาสหรัฐฯ ตอคนตอป จึงตองมุงเนนยกระดับผลิตภาพและการใชนวัตกรรม ในการเพิ่ม
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ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และ
บริการ การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานอาหาร ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร ดังนี้ 
     1.1) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ ดวยการเสริมสรางฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคา
เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขันเพื่อสรางรายได และความมั่นคงดานอาหารของ
ประเทศ และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง 
     1.2) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ดานการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และกลุมประชาชน เกษตรกรในชุมชนใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งใหสามารถพึ่งพาตนเอง 
     1.3) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรมมุงใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคาและบริการ 
และการพัฒนาประเทศ 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
      พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยเริ่มพัฒนาตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต วัยเรียนมีทักษะและความสามารถ
การเรียนรูที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 วัยรุน/นักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะ
อาชีพที่สอดคลองตามความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูและรวมทํางานกับ
ผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรมและวัยแรงงาน ใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือ
แรงงานอยางตอเนื่อง มีการทํางานตามหลักการทํางานที่มีคุณคา เพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับ
ประเทศ มีความรูความเขาใจทางการเงิน เพื่อใหสามารถจัดการการเงินของตนเองและ
ครอบครัว 

  3. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกัน   

ทางสงัคม 
      ประเทศไทยจําเปนตองเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคง
ใหทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมเสมอภาคและเปนธรรม เปนสังคม
ที่คนอยูกันไดอยางมีความสุขอันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน   
โดยมีแนวทางการสรางความมั่นคงปลอดภัย และการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงเปนธรรม ทั้งในดานการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
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ทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย และกลุมผูดอยโอกาส อาทิ การเขาถึงปจจัย     

การผลิต การปฏิรูปที่ดนิ การถือครองที่ดนิ 

  4. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
      4.1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ดําเนินการปกปองรักษา และฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางเขมงวด 
เรงรัดการปลูกไมโดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ มีระบบการ
จัดการปาไมอยางยั่งยืน บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไมบนพื้นฐานใหคนและ
ชุมชนสามารถอยูกับปาได นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อบริหารจัดการ 

      4.2) วางระบบการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา      
เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงเก็บกักน้ําตนทุน และ
แหลงชะลอน้ําที่เพียงพอ เพื่อขีดความสามารถในการเก็บกักน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ํา และการผันน้ํา โดยขุดลอกรองน้ําและแหลงน้ํา เพื่อแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง 
ควบคูกับการกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง การพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณ การปรับปรุงองคกร
และกฎหมาย รวมทั้งสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 

 1.2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 
2564) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดยึดวิสัยทัศน
ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบวิสัยทัศนของประเทศไทย ในแผนพัฒนา    

ฉบับที่ 12 ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ทั้งนี ้ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 10 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ภาคการเกษตร ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรดานการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
 แนวทางการพัฒนา 
 1.1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด 
ใหสามารถเขาถึงบริการที่มคีุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ไดแก สรางโอกาสการมีที่ดินทํากินของ
ตนเองและยกระดับรายได โดยรับเขาไปสนับสนุนการมีที่ดินทํากินอยางยั่งยืนในรูปแบบที่      
ครบวงจร ตั้งแตการจัดสรรที่ดินอยางมีเงื่อนไข เพื่อปองกันการเปลี่ยนมือใหแกกลุมคนจน      

ในภาคเกษตรที่ไรที่ดินทํากิน การพัฒนาทักษะความชํานาญ การจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบ
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อาชีพอยางทั่วถึง การขยายโอกาสในการเขาถึงขาวสาร สารสนเทศและองคความรูในการ
ประกอบอาชีพ และการสนับสนุนดานการตลาด ตลอดจนสงเสริมทักษะการบริหารเงิน เพื่อให
สามารถจัดการรายได เงินทุน และหนี้สนิอยางมปีระสิทธิภาพ  
 1.2) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง
ความเข็มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได มีสทิธิในการจัดการทุน ที่ดนิ และทรัพยากรภายในชุมชน โดยสงเสริมการประกอบ
อาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน  
  แนวทางการพัฒนา 
  2.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ดานการพัฒนาภาคการเกษตร ไดแก 
   2.1.1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเข็มแข็งอยางยั่งยืน โดย
พัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร จัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําที่หาได 
คุมครองพืน้ที่เกษตรกรรมที่มศีักยภาพและขยายโอกาสเขาถึงพืน้ที่ทํากินของเกษตรกรใหมากขึน้  
   2.1.2) สรางและถายทอดความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ดานการเกษตรแบบมีสวนรวม โดยสงเสริมการวิจัยพัฒนา
ปจจัยการผลิตพันธุพืช พันธุสัตว วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และผลิตภัณฑเกษตร
รูปแบบใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และความหลากหลายของสินคา รวมทั้งพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการถายทอดความรู เพื่อปรับระบบการผลิตที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

   2.1.3) ยกระดับการผลิตสนิคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
และสอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร และอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และขับเคลื่อนการ
ผลติสินคาเกษตรอินทรียอยาจรงิจัง 
   2.1.4) เสริมสรางขีดความสมารถการผลิตในหวงโซอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเสริมสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกร และการรวมกลุ มใหเปน
กลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหเกษตรกร
ผลิตพืช ปศุสัตว และทําการประมงใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาด 
(Zoning) สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร และใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
เพื่อตอยอดองคความรูและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง  
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   2.1.5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดทําการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร 
สงเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใชสารเคมี
การเกษตรที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

   2.1.6.) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร และ
สนับสนุนเกษตรกรรุนใหม โดยพัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตรใหมี
ความแมนยําสามารถนํามาใชวางแผนดานการเกษตร ผลิตเกษตรกรรุนใหม หรือดําเนินนโยบาย
บัณฑติคืนถิ่น การจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่เนนการเรียนรูจากภาคปฏิบัติ เพื่อสรางเกษตรกร
ที่มคีวามรูความสามารถในการยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ 
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหทันสมัย 

 3. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  

  แนวทางการพัฒนา 
  3.1) การรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางความสมดุลการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม โดยอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปกปอง
ทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง 
  3.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตนทุน และระบบการ
กระจายน้ําใหดีขึ้น ดวยการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใชทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน 

และการจัดการฝายโดยชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยในภาค
การผลิตใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูก
พืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่เก็บกัก และศักยภาพของพืน้ที่ รวมทั้งความตองการของตลาด 

  3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําวิกฤต และลุม
น้ําสําคัญอยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนดิ 

  3.4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย
สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
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  3.5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทบทวนแกไขกฎหมาย โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติ
ปาชุมชนเพื่อคุมครองสิทธิชุมชน วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุที่อาศัยบนพื้นที่ตนน้ําหรือพื้นที่
อนุรักษเพื่อใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน 

  4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม  
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1) เรงสงเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒนา และผลักดันสูการใชประโยชนใน
เชิงพาณิชยและเชิงสังคม โดยเรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู
เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  4.2) ดานการบริหารจัดการ สนับสนุนใหมีการทําวิจัยที่สอดคลองกับ
ศักยภาพและความตองการของพืน้ที่เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

  5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา 

5.1) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง 
 5.1.1) ภาคเหนือ พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 

โดยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความ
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้งฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ สรางความสมดุลแกระบบนิเวศนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 5.1.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พัฒนาใหหลุดพนจากความ
ยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตร
อินทรียและอาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 5.1.3) ภาคกลาง พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจช้ันนํา โดยพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความมันสมัย เปนสากล เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ 
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 5.1.4) ภาคใต พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย โดย
เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคา เพื่อสรางรายได
ใหกับพื้นที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งวางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ที่เปนแหลงตน
น้ําของภาค 

 1.2.3) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) โดยได
กําหนดวิสัยทัศนวา “ภาคเกษตรกาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิต
เกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” ซึ่งประกอบดวย 5 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1  สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   
 แนวทางการพัฒนา  
  1.1) ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวย
การสรางจิตสํานึกใหเกษตรกรนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํา
การเกษตรใหครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุมเกษตรกร องคกร เครือขายเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร 

  1.2) เสริมสรางความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ดวยการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตร โดยสรางตนแบบ
เกษตรกรรุนใหมที่ประสบผลสําเร็จ และประชาสัมพันธใหคนรุนใหมรับรู ปลูกฝงคานิยมทํา
การเกษตร บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนเปนทางเลือกใหแกเยาวชนตั้งแตระดับอนุบาล
ขึ้นไป สรางระบบสวัสดิการใหแกเกษตรกร ปรับโครงสรางหนี้สินเกษตรกรอยางตอเนื่อง และ
เปนแผนระยะยาว 

  1.3) สงเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนใหเห็นผลในทางปฏิบัติ เชน เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหมฯ ดวยการเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2559 - 2564 ใหบรรลุเปาหมายเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตร
อินทรียไมนอยกวารอยละ 20 ตอป และพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยเพื่อเปนทางเลือก
ใหแกผูบริโภค 
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  1.4) พัฒนาองคความรูของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) 

ดวยการเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย การทําเกษตรอินทรีย 
การปรับปรุงดิน การผลิตพันธุดี การใชปุยอินทรีย เคมีอยางถูกตองตามคาวิเคราะหดิน การ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักวิชาการ การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสินคาเกษตร 
การบริหารจัดการตนทุน รวมถึงการใหความรูเนนความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน
การตลาด 

  1.5) สรางและเช่ือมโยงเครือขายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสราง
ตนแบบการผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานตลอดหวงโซอุปทานที่ประสบผลสําเร็จในแตละชนิด
สินคา สนับสนุนความรวมมือระหวางเกษตรกรรายใหญกับเกษตรกรรายยอยใหเกิดการพัฒนา
กลุมการผลิต และเช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตรผานการสงเสริมในรูปแบบเครือขาย 
วิสาหกิจ และถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน รวมถึงอํานวยความสะดวกดานการเกษตรเชิง
พาณชิย การพัฒนาเครอืขายสังคมออนไลนเพื่อเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของกลุม
เกษตรกรและเครือขายเกษตรกร สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อสรางความเขมแข็ง พัฒนา
สถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งสามารถตอยอดเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งเช่ือมโยง
และบูรณาการจากทุกภาคสวนเพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรอยางเปนระบบ 

  ยุทธศาสตรที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอด
โซอุปทาน  

แนวทางการพัฒนา  
  2.1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานรองรับความตองการของ
ตลาด โดยพัฒนากระบวนการกอนเก็บเกี่ยว เพื่อลดตนทุนการผลิตและพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษา
คุณภาพสินคาเกษตร ลดการสูญเสียระหวางเก็บเกี่ยว พัฒนาองคความรูและสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร 

  2.2) สงเสริมการบริหารจัดการโซอุปทานสินคาเกษตร โดยถายทอดความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเกษตร สงเสริมเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรทําการเกษตรแบบกลุมการผลิต (Cluster) เครือขายวิสาหกิจและเกษตรพันธะสัญญา
กับผูประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งในและตางประเทศ 

รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ พื้นที่ หรือศูนยกระจายสินคาของสหกรณใหเปนแหลง
รวบรวม คัดแยกคุณภาพ และกระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑไปยังตลาดผูบริโภคระดับตางๆ 
ตั้งแตระดับพืน้ที่ ชุมชน จังหวัด/ขามจังหวัดและประเทศ 



10 ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 

 
 

  2.3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ดวยการสงเสริมการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 
เอกลักษณ และมูลคาสูงตามความตองการของตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) สงเสริมการ
นําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร สรางมูลคาสินคาเกษตร
ดวยแนวคิดสรางสรรคหรอืเกษตรประณตี ตลอดโซอุปทาน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต 

  2.4) จัดตั้งศูนยกลางและพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร โดยสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุพืช และพันธุสัตวที่มีคุณภาพในอาเซียน สงเสริมการเปนศูนยกลางการ
ผลิตอาหารและสงออกสินคาเกษตร อาหารและผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพ สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยบริหารจัดการสินคาเกษตร หรือตลาดสินคาเกษตร เพื่อเปนศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาเกษตรตัง้แตระดับพื้นที่เช่ือมโยงกับระบบตลาดในระดับตางๆ รวมทั้งสราง ปรับปรุง และ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาดของสถาบันการเกษตร 

  2.5) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ดวยการสนับสนุนให
ผูประกอบการธุรกิจเกษตรหรอืภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทน หรือดําเนินการในรูปแบบ 
PPP (Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสรางพื้นฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

  2.6) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบตอพืชผลทางการเกษตร ดวย
การสรางระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 

  ยุทธศาสตรที่ 3  เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม   

แนวทางการพัฒนา  
  3.1) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร 

ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแตระดับการผลิต การแปร
รูป และการตลาดในเชงิบูรณาการความรวมมอืระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชศาสตรดาน
ตางๆ มาสนับสนุน เชน กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลคา และการสราง
คุณคาสินคา รวมทั้งใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อนําผลวิจัย
มาแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา สรางนวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ระดับทองถิ่น และสนับสนุนการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการรวมกับเอกชน เกษตรกรรุนใหม และสถาบันการศึกษาในพืน้ที่ 
  3.2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และเช่ือมโยงขอมูลอยางเปน
ระบบ ดวยการสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร เพื่อใหขอมูลขาวสาร
ดานการตลาด และความตองการผลผลิตทางการเกษตรกระจายไปสูเกษตรกรผูผลิตอยาง
ทั่วถึงและทันเหตุการณ บริหารชองทางการสื่อสารเพื่อใหเกษตรกรและผูใชบริการสามารถ
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เขาถึงแหลงขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบันไดงาย และสะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดทําเปน 
Application เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) สนับสนุนการถายทอดความรู การขาย
สินคาเกษตรและผลติภัณฑผานระบบอีคอมเมิอรส 

  3.3) สงเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชประโยชน ดวย
การสรางความรวมมือกับหนวยงานระดับจังหวัด ภูมิภาค และสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อ
รวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตร โดยจัดหาสถานที่เหมาะสมเพื่อ
เผยแพรและเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจ นอกจากนั้นสนับสนุนการพัฒนา
เกษตรกร ปราชญชาวบาน หรอืชุมชนตนแบบในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร
ที่ประดษิฐคิดคนขึ้นมาเองมาใชประโยชน เพื่อเปนแหลงศกึษาเรียนรู 
  ยุทธศาสตรที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน   

แนวทางการพัฒนา  
  4.1) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตร ดวยการ ปรับปรุง ฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรการเกษตรกร อาทิ ดิน น้ํา ทรัพยากรทางทะเล สงเสริมการอนุรักษ  
พันธุกรรมพืชและสัตว ทั้งในแหลงอนุรักษและแหลงที่อยูตามธรรมชาติใหคงอยูอยางยั่งยืน 
ตลอดจนสนับสนุนการทําประมงอยางยั่งยืน 

  4.2) สงเสริมการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมุงสูการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย จัดระบบการจัดการของเสียจากฟารมเกษตร สนับสนุนการผลิตและการใชปุยอินทรีย 
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรแบบยั่งยืนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใชสารเคมีการเกษตรและสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 

  4.3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดวยการเพิ่มปริมาณน้ํา แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร โดยพัฒนาระบบการจัดการน้ําตามสภาพของพื้นที่อยางทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําตลอดลุมน้ํา ทั้งแหลงน้ําตนทุน สรางแกมลิง 
ระบบสงน้ําแบบทอ การใชน้ําชลประทาน ลดอัตราสูญเสียการใชน้ําโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพิ่มและปรับปรุงแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา และแหลงน้ําชุมชน 

  4.4) บริหารจัดการพื้นที่ทํากินทางการเกษตร ดวยการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ตามความเหมาะสมของชนิดพืช ปศุสัตว ประมงใหสอดคลองกับลักษณะดิน น้ํา อากาศ อุณหภูมิ 
สงเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนที่ดินเพื่อทําการเกษตรแกเกษตรกรที่ขาดแคลน
ที่ดินทํากิน กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
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สิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนการออกกฎหมาย
คุมครองพืน้ที่เกษตรกรรม เพื่อแกปญหาและลดความสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดนิของเกษตรกร 

  1.2.4) นโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ  จันทร โอชา 
นายกรัฐมนตร ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร ดังนี ้
  นโยบายรัฐบาลขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสราง
โอกาสการเขาถงึบรกิารของรัฐ โดยมุงแกไขปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุก
ล้ําเขตปาสงวน โดยการการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออก
มาตรการปองกันการเปลี่ยนมอืไปอยูในครอบครองของผูที่มใิชเกษตรกร 
  นโยบายรัฐบาลขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุง
ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดเหมาะสมดวยวิธีตางๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือเรื่อง
ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ตลอดจนใชกลไกตลาดดูแลราคา
สินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงขึ้นตามสมควร แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนใหลดลง
โดยเร็วไมกระทบตอพชืผล สวนภาวะภัยแลงรัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก
ใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด นอกจากนั้นดําเนินการปรับโครงสรางการ
ผลติสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ เชน แบงเขตปลูกพืชผลแตละชนิด สงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมการวจิัย แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

  1.2.4) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งสิ้น 4 
ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ 37 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

   ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเขมแข็งของ
องคกรเกษตรกร ประกอบดวย 2 กลยุทธ 6 แนวทางการพัฒนา ไดแก 

  กลยุทธที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการสงเสริม และการสนับสนุนการรวมกลุม
ของเกษตรกร องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง  

  1) การสรางความเขมแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาตนเองของกลุม/องคกร
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเชื่อมโยงเครือขาย 

  2) การสรางความเขมแข็งของกลุมยุวเกษตรกร โดยการสนับสนุนของภาคีภาค
สวนตางๆ ในพืน้ที่  
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  กลยุทธที่ 2  การสนับสนุน สงเสริมการใหการศึกษา อบรม ถายทอด ความรู
เทคโนโลยีดานเกษตรกรรมและการจัดการแกเกษตรกร และยุวเกษตรกร 

  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง 

  1) ใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร 

  2) การพัฒนาองคความรูเกษตรกร 

  3) สนับสนุนเยาวชนเขาสูภาคการเกษตร 

  4) การจัดการถายทอดองคความรู 
  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  

ประกอบดวย 4 กลยุทธ 15 แนวทางการพัฒนา ไดแก 
  กลยุทธที่ 1 การสงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการ
แกไขปญหาดินและที่ดิน โดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร ใหมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใน
ทีด่ิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนอยางทั่วถึง 
  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง 

  1) กําหนดนโยบายการปฏิรูปที่ดิน โดยเสนอราง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการปฏิรูป
ที่ดนิ 5 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. วาดวยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร, พ.ร.บ.ธนาคาร
ที่ดิน, พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตรากาวหนา, พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม รวมทั้งออกกฎหมายเฉพาะ การ
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมช้ันดขีองประเทศ ตลอดจนเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 
เพื่อยกเลิก กฎ ระเบียบที่ซ้ําซอน 

  2) พ.ร.บ.สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

  3) ขอเสนอยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืน 

  กลยุทธที่ 2  การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  

  1) พัฒนาแหลงน้ําชลประทานเดิม และแหลงน้ําธรรมชาติเดิมใหสามารถเพิ่ม
ปริมาณกักเก็บน้ํา 

  2) เพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

  3) เพิ่มประสทิธิภาพการใชน้ําและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวม 

  4) สงเสริมใหมีการจัดรูปที่ดนิในเขตพืน้ที่ชลประทาน 

  5) สนับสนุนสระน้ําในไรนาเพื่อการเกษตร 
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  กลยุทธที่ 3 การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและความ หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร 

  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง  

   1) สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

   2) พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ  

  3) วางระบบคุมครอง ปองกัน บรรเทาปญหาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
และภัยธรรมชาติ 
  กลยุทธที่ 4 การสงเสริมคุมครองสทิธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาท
ของเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการทํากิน และการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการ
ประกอบการเกษตร 

  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง 

  1) รางพระราชบัญญัติสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ................. 

  2) ใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ดนิ 

  3) รางพระราชบัญญัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาระบบการเกษตรแบบ  

พันธะสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ......... 

  4) ใหมีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยากจนตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษา
เสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร  ประกอบดวย 3 กลยุทธ 11 แนวทางการพัฒนา ไดแก 
  กลยุทธที่ 1 การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดย
คํานงึ ถึงการสงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง 

  1) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเช่ือมโยงตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึง
การตลาด 

  2) การประกันความเสี่ยงการผลิตและราคาผลผลติ 

  3) การจัดตัง้ศูนยกระจายสินคาเกษตรและเครือขาย 

  4) การจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลิตผล/ ผลิตภัณฑ และ
ศูนยกระจาย สินคาเกษตรในตลาดประเทศเปาหมาย 

 



15ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 

 
 

  กลยุทธที่ 2  การคนควา วิจัย และพัฒนาภูมปิญญาพันธุกรรมพชืและสัตว
ทองถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถายทอดองคความรูที่ไดจากการคนควา วิจัย 
และพัฒนา เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม 

  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง 

  1) ปกปองคุมครองและรักษาภูมปิญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น 

  2) พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม 

  3) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยดานการเกษตร 

  4) ระบบการศกึษาและเรียนรูสําหรับเกษตรกร 

  กลยุทธที่ 3  การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความ
รวมมือดานการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ
ระหวางเครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน 

  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง 

  1) สรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสนิคา 

  2) การสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรในการใชขอมูลรวม
วางแผนพัฒนาพืน้ที่ 
  3) การสรางความเปนเอกภาพของกลุม/องคกรเกษตรกร 

  ยุทธศาสตรที่ 4  แกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการสรางความ
เขมแข็งการบรหิารจัดการดาน กองทุนการเกษตร ประกอบดวย 2 กลยุทธ 5 แนวทางการ
พัฒนา ไดแก 
 

  กลยุทธที่ 1  การเสนอแนวทางการเขาถึงแหลงทุน และการแกไขปญหาหนี้สิน
ของเกษตรกร 

  ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง 

  1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2) ปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ โดยควบรวมองคกรที่มวีัตถุประสงคแกไขปญหา
หนี้สนิเชนเดียวกัน 

   3) เพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน 
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  กลยุทธที่ 2  การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มี
อยูใหสามารถรองรับการชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจร และลดการซ้ําซอน รวมถึงการ
จัดตัง้กองทุนเพือ่วัตถุประสงคดังกลาว 

   ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง 

  1) ปรับปรุงการบริหารจัดการของกองทุนที่มีอยู เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
เขาถึงกองทุนและไดรับการชวยเหลือที่ครอบคลุมความตองการดานตางๆมากขึ้น 

  2) การพัฒนาคุณภาพ แหลงทุนขนาดยอมตางๆในชุมชน ยกระดับเปน 
“กองทุนพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหความชวยเหลือ
เกษตรกร” 
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ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 
1) การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน                      

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

3) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม    
4) การสรางการเตบิโตและคุณภาพชีวิตท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
1) การสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมลํ้าในสังคม                 

2) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

3) การเตบิโตท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

5) การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) 

1) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

2) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน 

3) เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4) การบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
 

แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560- 2564) 
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร 

2) การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 

3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร 

4) การแกไขปญหาหนีส้ินภาคการเกษตร และการสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ                 
ดานกองทุนการเกษตร 

ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาต ิป 2560 – 2564 
1) สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ   
2) พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพภูมสิังคม 

3) สรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครอืขาย  
4) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม 

 

นโยบายรัฐบาล 
1. นโยบายรัฐบาลขอ 3 การลดความเลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถงึบริการของรัฐ 

2. นโยบายรัฐบาลขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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1.3 กรอบแนวคดิในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
 1.3.1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร พนักงานสํานักงานฯ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลปญหา และการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 

          จากการรวบรวม วเิคราะหขอมูลผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติใน
รอบ 4 ปที่ผานมา ชวงป 2556 - ป 2559 สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามยุทธศาสตรของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ป 2556 - 2559 ไดแก โครงการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และ
ระดับอําเภอ โครงการพัฒนาศักยภาพสินคาเกษตร  โครงการสื่อสารงานสภาสูประชาชน 
โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โครงการยกระดับความคิด       

ติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดนิ ซึ่งไดเกษตรกรสัมมาชีพตนแบบอยางนอย 2 ราย   

ในทุกจังหวัด สามารถนําไปเผยแพรถายทอดองคความรูแกเกษตรกรอื่น และตอยอดดําเนิน
โครงการในอนาคต อยางไรก็ตามการดําเนินโครงการบางโครงการควรตองพัฒนาศักยภาพ 
ไดแก โครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาดาน
การเกษตรอื่นๆ ซึ่งมีการจัดทําขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรเสนอ
หนวยงานรับผิดชอบในจังหวัด สวนปญหาที่ เกินขีดความสามารถของจังหวัดเสนอไปที่สภา
เกษตรกรแหงชาติ เพื่อสงกรม กระทรวง นายกรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อให
ดําเนินการแกไขปญหาตอไป ซึ่งการรวบรวมขอเท็จจริงของปญหา นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํา
ขอเสนอเชงินโยบายที่มีสาระสําคัญครบถวน พรอมขอเสนอแนวทางแกไขอาจยังไมชัดเจน และ
บางปญหาของเกษตรกรซึ่งเปนปญหาเรงดวนทางวิชาการเกษตร เชน โรคแมลงระบาด หากมี
ชองทางสื่อสารระหวางสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกับเกษตรกรเครือขายจะเกิดประโยชนใน
การแกปญหารวดเร็วขึ้น ประกอบกับไดมีการดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล ซึ่งการจัดทําแผนฯเปนภารกิจสําคัญของสภาเกษตรกร โดยบุคลากร
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่บรรจุแตงตั้งใน 4 ปที่ผานมา มีคุณวุฒิที่แตกตางและมาจาก
หลากหลายหนวยงาน ยังขาดประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่มีคุณภาพ จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสํานักงานฯ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มหีนาที่รับผดิชอบจัดทําแผนฯ 
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 1.3.2) ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐที่เกี่ยวของ 
  รัฐบาลไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) 
โดยกําหนดยุทธศาสตรดานการสรางขดีความสามารถในการแขงขันของภาคการเกษตร พัฒนา
สินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขันเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงดานอาหาร
ของประเทศ และสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยปรับไปสูการทําการเกษตรที่ยั่งยืน เปนมิตรกับ
สิง่แวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) มุงพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดาน
อาหาร โดยจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่ และความตองการของตลาด 
สงเสริมการรวมกลุมการผลิตทางการเกษตร การสรางโอกาสในการเขาถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเพิ่มมูลคาผลผลิตภาคเกษตร สวนแผนพัฒนาการเกษตรในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซึ่งมี
ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมุงพัฒนาองคความรู
ของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ รวมทั้งมียุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาค
เกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้นไดพิจารณาแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเขมแข็งของ
กลุม/องคกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสรางเครือขายองคกรเกษตรกร 
ตลอดจนไดมีการกําหนดกลยุทธสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยมี
เปาหมายใหเกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เปนการทําเกษตร
อุตสาหกรรมที่มกีารเชื่อมโยงตัง้แตการผลติ การแปรรูป และการตลาด 
  ดังนั้น จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ            
ป 2560 - ป 2564 โดยมุงสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยเฉพาะ
การรวมเกษตรกรรรายยอยที่ผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกันเปนองคกรเกษตรกรรายสินคา เพื่อ
มุงใหเกิดการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสวนของเกษตรกร
สมาชิกก็มุงใหเกิดความเขมแข็งดานการจัดการฟารม เพื่อเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได 
 1.3.3) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
           การผลิตสินคาเกษตรที่ผานมา เกษตรกรรายยอยผลิตและจําหนายผลผลิต     
ในรูปวัตถุดิบใหแกพอคาเจาของโรงงานอุตสาหกรรมนําไปแปรรูปแลวดําเนินการสงออก เชน 
ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน ทําใหเกษตรกรรายยอยผูผลิตไดรับ
ผลตอบแทนนอย บางฤดูกาลถูกกดราคารับซือ้ หักคุณภาพสินคาไมตรงตามที่โรงงานกําหนด ยิ่ง
ทําใหรายไดนอยลงอีก แนวคิดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเปนการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอย
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ที่ผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกัน รวมกลุมสรางความเขมแข็ง เพื่อแปรรูปวัตถุดิบสินคาเกษตร 
เพิ่มมูลคา ซึ่งการรวมตัวในแนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมนี้ จะทําใหเกษตรกรรายยอย สมาชิกกลุม
เปนเจาของโรงงานแปรรูปดวย นอกจากเดิมในฐานะผูขายวัตถุดิบเทานั้น จึงจะทําใหมีรายไดเพิ่ม
จากการขายผลผลิตแปรรูป 
 1.3.4) การมีสวนรวมของภาคีภาคสวนตางๆ  สนับสนุนการดําเนินการของสภา
เกษตรกรและสํานักงานสภาเกษตรกร 
  โดยที่สภาเกษตรกรทําหนาที่เช่ือมโยงนําปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรไป
เสนอใหภาครัฐดําเนินการชวยเหลือแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตร ดังนั้นสภาเกษตรกรและ
สํานักงานสภาเกษตรกร ทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดตองมีกระบวนการรับรูขอเท็จจริงของ
ปญหา นํามาวิเคราะห สังเคราะห จัดทําขอเสนอแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรใน
กรณีปญหาเรงดวน หรือกรณีการแกไขปญหาเพื่อจัดทําโครงการแกไขปญหาระยะกลาง หรือ
จัดทําขอเสนอออกกฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายที่มีผลกระทบตอเกษตรกร ดังนั้นทั้ง
กระบวนการรับรูขอเท็จจริงปญหา และความตองการจากเกษตรกร ควรหารือความเปนไปได
ของขอเสนอแกไขปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอนการจัดทําขอเสนอ เพราะเมื่อถึงขั้นตอน
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาแกไขปญหาตองประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ 
ดําเนนิการ อีกทั้งในกรณีที่กําหนดแนวทางสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลคาสูเกษตรอุตสาหกรรมควรประสานหนวยงานและภาคี ภาคสวนที่เกี่ยวของ 
เชน องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สถาบันการศึกษา พาณิชยจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน รวมปฏิบัติงาน
ตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการผลิต แปรรูป และการตลาด 
 1.3.5) การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
          การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผานมาภาครัฐมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งถือ
วาสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ยากจน ดอยโอกาสเสียเปรียบกลุมบุคคลอื่น ขาดโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากรการผลิตองคความรู สินเช่ือ เปนตน แตมาตรการและโครงการตางๆ ยังไม
สามารถแกไขปญหาได ดังนัน้ จงึควรสรางความเขมแข็งแกเกษตร และองคกรเกษตรกร โดยใน
สวนความเขมแข็งของเกษตรกร คือ มุงใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ลดการพึ่งพาปจจัย
ภายนอก ที่สําคัญคือ สนับสนุนองคความรูเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมรวมกับภูมิปญญาที่มี
เดิมในทองถิ่นใหสามารถเปนผูจัดการฟารม ตั้งแตมีโอกาสเขาถึงขอมูลดานการตลาด สามารถ
วางแผนการผลิต ดําเนินการผลิตที่สามารถลดตนทุน ใชกรรมวิธีผลิตที่แตกตาง เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินคา เพิ่มปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคา ในสวนของการสราง
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ความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร ที่ผานมามีการรวมตัวเกษตรกรจัดตั้งกลุมอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเกษตรกร และสหกรณภาคการเกษตรจํานวนมาก แตสวนใหญจะดําเนินธุรกิจให
เงินกู และจัดหาสินคาเกษตรมาจําหนายแกสมาชิกเปนหลัก จึงควรจะพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการ และฝายจัดการองคกรดานการดําเนินธุรกิจ เพื่อสามารถดําเนินธุรกิจองคกร
เกษตรกรใหบริการแกเกษตรกรสมาชิกครบวงจร ตั้งแตธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพ สินเช่ือ รวม
ซื้อ แปรรูป และการตลาด โดยเฉพาะธุรกิจดานการตลาดและแปรรูปจะชวยแกปญหาขาย
สินคาไดราคาต่ําใหแกสมาชิก 
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สวนท่ี 2  
ประเมินสถานการณขององคกรและผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกร

แหงชาติ ป 2556 – 2559 
 
2.1) การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 
 ตั้งแตพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2553 กําหนดใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ     
ทําหนาที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ และหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
และใหเกษตรและสหกรณจังหวัด ทําหนาที่หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยในชวงบท
เฉพาะกาลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการในเรื่องใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ จึงจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับตางๆ รวมทั้ง
เตรียมความพรอมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเบื้องตน ไดแก เครื่องมืออุปกรณสํานักงานฯที่
จําเปน ตอมาหลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาล สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ รับมอบภารกิจจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 มุงเตรียมความพรอมกอน
ขับเคลื่อนงานตอไป จากนั้นในปงบประมาณ 2557 ดําเนินการขับเคลื่อนงาน และปงบประมาณ 
2558 ดําเนินการขยายงานในพื้นที่ สวนปงบประมาณ 2559 ดําเนินการสานงานอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้ไดประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด 
ตั้งแตปงบประมาณ 2556 – ป 2559 ในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  2.1.1) โครงสรางขององคกร 
  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดโครงสรางของ
องคกรไว 2 ระดับ ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งมีสํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติ รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกร
แหงชาติ ตลอดจนมีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่เปน
เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด  
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  1) สภาเกษตรกรแหงชาติ ประกอบดวย สมาชิก 3 ประเภท ไดแก ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด 77 คน ตัวแทนองคกรเกษตรกรดานพืช ดานสัตว ดานประมง และดาน
เกษตรกรรมอื่นๆ 16 คน และผูทรงคุณวุฒิ 7 คน รวม 100 คน มีอํานาจหนาที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายตางๆ ไดแก สงเสริมพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกร
เกษตรกร การสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ ไรนาสวนผสมและ
เกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ การแกปญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม การสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาองคความรู  ผลผลิตทางเกษตรกรรม รวมทั้งเสนอแผนแมบทตอ
คณะรัฐมนตรี  
  2) สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบดวย ผูแทนเกษตรกรที่มาจากการ
เลือกตั้ง จังหวัดละไมนอยกวา 16 คน ทั้งนี้ จังหวัดที่มีอําเภอมากกวา 16 อําเภอ ใหเพิ่ม
จํานวนผูแทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งในจังหวัดนั้นใหเทากับจํานวนอําเภอ นอกจากนั้นมี
ผูทรงคุณวุฒิดานพืช สัตว ประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ อีก 5 คน มีบทบาทหนาที่ในการ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกรในจังหวัด  เสนอแผนพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อบูรณาการเปนแผนแมบท เพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรตีอไป เสนอปญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร หรอืองคกรเกษตรกร 
  3) คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ และคณะทํางานประจําสภา
เกษตรกรจังหวัด 
      เพื่อใหการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 
จํานวน 100 คน สามารถปฏิบัติงานในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรดานตางๆใหแก
เกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดสรางกลไกการปฏิบัติงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ จํานวน 15 คณะ ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
  2) คณะกรรมการดานยุทธศาสตร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม

และงบประมาณ 
  3) คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร  
  สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงเงินทุน และหนี้สิน

ของเกษตรกร 
 4) คณะกรรมการดานการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและเครือขาย 
 6) คณะกรรมการดานขาว 
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 7) คณะกรรมการดานยางพารา 
 8) คณะกรรมการดานพืชไร 
 9) คณะกรรมการดานพืชสวน 
 10) คณะกรรมการดานปาลมนํ้ามันและพืชพลังงาน 
 11) คณะกรรมการดานปศุสัตว 
 12) คณะกรรมการดานประมง 
 13) คณะกรรมการดานเกษตรกรรมอื่นๆ 

14) คณะกรรมการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนา
แหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

            15) คณะกรรมการดานกิจการเกษตรระหวางประเทศ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการคณะแรกดําเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกร
แหงชาติ คณะที่สองทําหนาที่เกี่ยวกับการของบประมาณประจําป ขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตางๆ สวนคณะกรรมการอีก 13 คณะ มีหนาที่ศึกษาวิเคราะห
สภาพปญหาและจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาเชิงนโยบายดานการเกษตรที่แตละคณะ
รับผิดชอบ 
 ในสวนของสภาเกษตรกรจังหวัด มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ศึกษา
วิเคราะหสภาพปญหา และจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาในพื้นที่ หรือขอเสนอเชิ ง
นโยบาย ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แตละจังหวัด เชน คณะทํางานดานปศุสัตว 
คณะทํางานดานพืชไร คณะทํางานดานพืชสวน คณะทํางานดานสิทธิที่ดินทํากินและหนี้สิน
เกษตรกร เปนตน 
  4. การจัดตัง้และสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ 

เนื่องจากการดําเนินงานของสภาเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ หมูบาน ตําบล 
และอําเภอตางๆ ในการที่สภาเกษตรกรเปนองคกรตัวแทนสะทอนปญหา แนวทางการแกไข
ปญหาและการพัฒนาการเกษตรจากพื้นที่ตองทั่วถึง ครอบคลุม ไดขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว 
สามารถขับเคลื่อนงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนประโยชนสภาเกษตรกรแหงชาติจึงไดกําหนด
ระเบียบสภาเกษตรกรแหงชาติ วาดวยการจัดตัง้เครือขายสภาเกษตรกร พ.ศ. 2556 ขึ้น โดยมี
คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 
ดังนี้ 
  4.1) คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล ประกอบดวย ผูแทน
เกษตรกรระดับหมูบานทุกหมูบานในตําบลนั้นๆ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดแตงตั้งผูแทน
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เกษตรกรระดับตําบลคนหนึ่ง ซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมคณะผูปฏิบัติงานระดับตําบลนั้น เปน
ประธานคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล  
  4.2) คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ประกอบดวย ผูแทน
เกษตรกรระดับตําบลทุกตําบลในอําเภอนั้นๆ โดยมีผูแทนเกษตรกรอําเภอ เปนประธานคณะ
ผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 

  การจัดตั้งเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอชวงเริ่มแรกใน
ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล 
และระดับอําเภอ ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อประชุม
หารือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ เชน จัดเก็บขอมูลดานการเกษตรในพื้นที่ ขอมูลวิธีการผลิต 
ตนทุนและรายไดจากการผลิต จัดทําขอเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล หรืออําเภอแลวแต
กรณี รวมทั้งแจงขอมูลปญหาเรงดวนทางการเกษตรในทองที่ใหหนวยงานรับผิดชอบแกไข ซึ่งมี
หลายจังหวัดนําขอเสนอปญหาความตองการที่ไดจากการประขุมเครือขายนําไปประสาน
หนวยงานชวยแกไขปญหาแกเกษตรกร เชน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปางนําขอเสนอ
ปญหาเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลีย้งสัตว ตองซือ้เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมจากบริษัทราคาแพง 
สํานักงานฯ ซึ่งประสานงานกับศูนยวิจัยพืชไรตากฟา จังหวัดนครสวรรคไป ถายทอดความรูการ
จัดทําแปลงสาธิตฝกปฏิบัติในการผสมพันธุขาวโพด ไดเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม ตนทุนต่ํากวา
บริษัทเอกชน สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานหนวยงานที่มีองคความรู จัดอบรมมุงให
เกษตรกรชาวสวนยางพารา สวนไมผลและนาขาวที่ประสบปญหาราคาผลผลิต ประกอบอาชีพ
เสริม เชน ปลูกไมแซมในสวนยาง เลี้ยงเปดเนื้อ ไกพันธุพื้นเมือง ทั้งนี้ตอมาในปงบประมาณ 
2559 มีขอจํากัดดานงบประมาณเพื่อจัดการประชุมเครือขาย ในโอกาสตอไปสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ควรปรับวิธีการสงเสริมแนะนําเขาถึงเกษตรกรเครือขายอยางใกลชิด ให
ตระหนักถึงประโยชนที่จะไดจากการประชุมหารือรวมกัน เพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรเองแม
ไมมีงบประมาณสนับสนุน จะเห็นไดวาสภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดกลไก  การปฏิบัติงาน
เช่ือมโยงตั้งแตสภาเกษตรกรแหงชาติ ไปยังสภาเกษตรกรจังหวัดและเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับอําเภอ และระดับตําบล  
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 2.1.2) ระบบการปฏิบัติงาน 
  ระบบการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากสภาเกษตรกรแหงชาติ 
สภาเกษตรกรจังหวัด เครือขายสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และระดับตําบลจากบนลงลาง เพื่อ
ถายทอดนโยบาย/ยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน และเผยแพรขอมูลขาวสารลงสู เกษตรกร          

ในขณะเดียวกันก็มีการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานรับขอมูลความเดือดรอนจากเกษตรกรผาน
เครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอไปสูสภาเกษตรกรจังหวัด และสภา
เกษตรกรแหงชาติจากลางสูบนเชนเดียวกัน โดยสภาเกษตรกรแหงชาติมีกลไกคณะกรรมการ 
15 คณะ และสภาเกษตรกรจังหวัดมีคณะทํางานประจําสภาเกษตรกรจังหวัด นอกจากนั้น
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติทําหนาที่เลขานุการและรับผิดชอบงานดานธุรการของสภา
เกษตรกรแหงชาติ สวนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทําหนาที่เลขานุการและรับผิดชอบงาน
ธุรการของสภาเกษตรกรจังหวัด อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติยังขาดระบบการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลดานการเกษตรอยางเปนระบบ โดยปจจุบันมีการประสานขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อใชประโยชน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลเฉพาะในบางเรื่องที่ตองการใชประโยชน
ในการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตรตามความตองการของแตละพืน้ที่ซึ่งแตกตางกัน 

 2.1.3) งบประมาณ 
  ในปงบประมาณ 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณหลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม 470.19 ลานบาท 

แยกเปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 218.11 
ลานบาท และงบประมาณเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน (งบกลาง) จํานวน 250.07 ลานบาท 

ซึ่งผลการเบิกจายถึงสิ้นปงบประมาณ 2556 มีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 102.76 ลานบาท 

โดยเงินคงเหลือของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใด สามารถนําไปใชดําเนินงานของจังหวัด
นั้นในปตอไป 
  สวนในปงบประมาณ 2557 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 488.36 ลานบาท และงบประมาณคงเหลือจากป 2556        
อีกจํานวน 102.76 ลานบาท รวมงบประมาณเพื่อดําเนินงานในป 2557 จํานวน 593.46 
ลานบาท ซึ่งเงินงบประมาณหมวดรายจายอื่นไดนําไปดําเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติ จํานวน 5 โครงการ โดยสิ้นปงบประมาณ 2557 มีเงินคงเหลือ จํานวน 
101.93 ลานบาท 
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  ในปงบประมาณ 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดรับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 539.39 ลานบาท และงบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณ 2557 
จํานวน 101.93 ลานบาท รวมงบประมาณเพื่อใชดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 จํานวน 
614.61 ลานบาท โดยปงบประมาณ 2558 ไดรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบบุคลากร และ
งบดําเนินงาน ซึ่งไดนําไปดําเนินกิจกรรมหลักขับเคลื่อนงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของสภา
เกษตรกรแหงชาติ 5 กิจกรรม เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558 มีเงินคงเหลือ จํานวน 105.04 
ลานบาท 
  ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 396.26 ลานบาท และงบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณ 2558 
จํานวน 105.04 ลานบาท รวมงบประมาณเพื่อใชจายในปงบประมาณ 2559 จํานวน 
501.31 ลานบาท โดยนําไปขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ 
จํานวน 2 โครงการ และ 2 กิจกรรม 
  การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหแกสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดไดจัดสรรเปนงบประมาณแบบ Lum sum โดยสภาเกษตรกรแหงชาติ
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรร เชน จํานวนตําบล/อําเภอ จํานวนเกษตรกร ของแตละจังหวัด 
เปนตน 
  สรุป สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ 
2556 ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 จํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ จาก 470 
ลานบาท 593 ลานบาท และ 614 ลานบาท แตในปงบประมาณ 2559 มีงบประมาณเพื่อใช
จายลดลงเหลือ 539 ลานบาท นอกจากนั้น ในปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 และ
ปงบประมาณ 2558 มีเงินเหลือปละประมาณ 100 ลานบาทเศษ เพื่อใชจายในปงบประมาณ
ตอไป ในขณะที่ปงบประมาณ 2559 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดติดตามเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณประจําปของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอยางเขมขน ใหเปนไปตาม
เปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล ซึ่งหากไมมีเงินเหลือ หรือมีเงินเหลือนอยเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
2559 จะทําใหการบริหารจัดการงบประมาณป 2560 ตองดําเนินการดวยความประหยัด 
 2.1.4) บุคลากร 
  ในปงบประมาณ 2556 หลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาล สํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 สภา
เกษตรกรแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงตางๆ ตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภา
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เกษตรกรแหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคล เพื่อใหไดพนักงานมาปฏิบัติงาน ในชวงแรกซึ่ง
กําหนดกรอบอัตรากําลังตามความจําเปน และปริมาณงานชวงแรก จังหวัดขนาดเล็ก 5 อัตรา 
ขนาดกลาง 6 อัตรา และขนาดใหญ 7 อัตรา รวมทั้งสิ้น 491 อัตรา แยกเปนบุคลากรใน
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 46 อัตรา และบุคลากรในสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
77 จังหวัด 445 อัตรา ตอมาในปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรแหงชาติไดมีมติใหเพิ่ม
อัตรากําลังพนักงานเพิ่มขึ้นจังหวัดละ 1 อัตรา รวม 77 อัตรา ในปงบประมาณ 2559         
มีจํานวนพนักงาน รวม 492 อัตรา 
  พนักงานที่สรรหาบรรจุแตงตั้งตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภาเกษตรกร
แหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคลในปงบประมาณ 2556 เปนการเรงสรรหาบุคลากรมา
ปฏิบัติงาน พนักงานจึงมาจากหลายหนวยงาน มีประสบการณทํางานที่แตกตางกัน เชน จาก
หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรภาคเอกชน นอกจากนั้น
มีวุฒิการศึกษาดานตางๆ หลากหลาย ทําใหพนักงานตองมาศึกษาเรียนรูการปฏิบัติงานของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด แลวแตกรณี ตองสรางความเขาใจการปฏิบัติงานรวมกันในทิศทางเดียวกัน 
อนึ่งจากการที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติเปนหนวยงานใหม บุคลากรที่สรรหาบรรจุ
แตงตั้งครั้งแรกในตําแหนงหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สวน/ฝาย มาจากหนวยงานตางๆ ซึ่งมีอายุสวนใหญประมาณ 40 ปขึ้นไป สวนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบรรจุจากผูจบปริญญาตรี ซึ่งอายุประมาณ 25 ป สิ่งที่ควรคํานึงในอนาคต คือ การ
ขาดชวงพนักงานซึ่งเติบโตรับตําแหนงแทนจากผูเกษียณอายุ อีกทั้งขาดแคลนพนักงานในสาย
งานที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ดานสารสนเทศ ดานกฎหมาย ดานทรัพยากรบุคคล เปนตน 

 2.1.5) วิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
  ในปงบประมาณ 2556 สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  วิสัยทัศน : สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันของเกษตรกร มุงสรางความ
เปนธรรม และมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก  
  1) สรางศรัทธาและความเช่ือม่ันตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
  2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
  3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน 
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  4) สรางความมั่นคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
  5) สภาเกษตรกรรวมใจ ปฏิรูปภาคเกษตรกรรม 
  6) การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม 

 2.16) เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน 
  ในปงบประมาณ 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดขอใชหองทํางาน
ระยะแรกในอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนราชดําเนิน และไดรับโอนเครื่องมือ
อุปกรณสํานักงานบางสวน เชน คอมพิวเตอร จากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตอมาไดเชาอาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เปนสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติตอมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการจัดหาอุปกรณสํานักงานเพิ่มเติมเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน และเชายานพาหนะเพื่อใชปฏิบัติงาน 
  ในสวนของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระยะแรกมีการจัดหาสถานที่ทําการ 
โดยสวนใหญขอใชหองศาลากลางจังหวัดเปนที่ทําการ บางจังหวัดขอใชอาคารหนวยงาน
ราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนที่ทําการ นอกจากนั้นมีบางสวนเชาอาคารพาณิชย
เอกชนเปนที่ทําการ แตตอมาในปงบประมาณ 2557 - ป 2559 สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสวนใหญไดใชหองศาลากลางจังหวัดเปนที่ทําการ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดรับ
การโอนเครื่องมืออุปกรณสํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร โตะประชุม อุ ปกรณ
โสตทัศนูปกรณที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดหาไวชวงบทเฉพาะกาล ตอมา
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดจัดหาอุปกรณสํานักงานและวัสดุอุปกรณเพื่อใช ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ซึ่งมีพอเพียงแกการใชงาน ทั้งนี้  สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติได
ดําเนินการเชายานพาหนะ รถปคอัพเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดๆ ละ 1 คัน 

2.2 การประเมินสภาพแวดลอมภาคนอกองคกร 
  จากการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด 
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีดังนี ้
 2.1.1) สภาพเศรษฐกิจ 
   ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสทุนิยมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจของโลก ไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากเดิมที่มีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจโลกที่ 
“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชาวาฐานการผลิตอื่นที่อาศัย
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เทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม ระหวางสังคมในเมืองและชนบทใหขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจน
กระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและภาคชนบท ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค
นําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเซีย 
ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งในชวงระยะเวลา 10 ปขางหนา จะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการ ทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในชวงป 
2551 - 2552 และวิกฤตในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สินสาธารณะในประเทศตางๆ
เพิ่มสูงขึ้น และกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลตอเนื่องจากการ
ดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิด
ภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ นอกจากนั้นในชวง 3 ปที่ผานมาประเทศ ผูนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทยที่
สําคัญ ไดแก จีน ประเทศกลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุนและอเมริกาเศรษฐกิจชะลอตัวลงดวย ประกอบ
กับประเทศจีนเองในปจจุบันไดเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบานของ
ไทยมีการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น ทําใหการนําเขาวัตถุดิบสินคาเกษตรจากไทยลดลง ดังนั้นภาค
เกษตรของไทยควรปรับตัวมุงไปสูการแปรรูวัตถุดิบเกษตร เปนผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคากอนสงออก 
ซึ่งสภาเกษตรกรควรมีบทบาทในการสนับสนุนการรวมกลุม/องคกร สรางความเขมแข็งของกลุม/
องคกร ประสานหนวยงานเพิ่มองคความรูเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาด เปนตน 

  2.1.2) นโยบายรัฐบาล 
   จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีสาระสําคัญ
เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ไดแก 
   1) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในดานเกษตรกรรม
ดําเนินการในเรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความ
ตองการดวยวิธีการตางๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด และการสนับสนุนให
สหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูป
และการสงออกได แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่ง
จะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น ในดาน
อุตสาหกรรม สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เชน 
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนา



31ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 
[22] 

 

ทางนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนพื้นฐานความรูความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญา สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และแกไขปญหาที่สําคัญของ
ประเทศ เปนตน สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนั้นเพิ่มขีดความสามารถของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   2) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนว
เขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ โดยนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริการสังคม ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย และสรางบรรทัดฐานใน
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม นอกจากนั้นสงเสริมการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ และความหลาหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้ในระยะตอไป
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริให
ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไวเปน
พื้นที่ปาไมสมบูรณ ก็ใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด พื้นที่ใดสมควรใหประชาชนใช
ประโยชนได ก็จะผอนผันใหตามความจําเปน โดยใชมาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และการปลูกปาทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะใหเช่ือมโยงกับการสงเสริมการมีอาชีพ
และรายไดอื่นอันเปนบอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนตอเนื่อง เพื่อใหคนเหลานั้นสามารถพึ่งตนเองได 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเปนของรัฐ จะจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร โดยไมตอง
เปนกรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวมกันในการจัดการที่ดนิของชุมชน 
   จะเห็นไดวานโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต
สินคาเกษตร สงเสริมบทบาทของสหกรณในการดําเนินธุรกิจรับซื้อผลผลิต การแปรรูป และ
สงออก แลวแตกรณี สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริใหประชาชนอยูกับปาได ซึ่งในระยะเวลา 2 ป ที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินโครงการ
สําคัญชวยเหลือเกษตรกร ไดแก โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร โครงการสรางความ
เขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ออกกฎหมายพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2558 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชน เพื่อบรรเทาปญหา
ภัยแลงป 2558/59 กรณีการปลูกพืชใชน้ํานอย อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาด         
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มันสําปะหลังป 2558/59 จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
มันสําปะหลังในระบบน้ําหยดป 2558/59 และโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังป 
2558/59 โครงการพักหนี้เกษตรกรรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหนี้คางต่ํากวา 500,000 
บาท ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกรปที่ 3 และประกาศ คสช. ใชมาตรา 44 เรียกคืนที่ดินจากผูถือ
ครองที่ดินมือเปลา หรือจากผูถือครองผิดกฎหมายในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ จํานวน 425 
แปลง หรอื 430,000 ไร ใน 25 จังหวัด 
   3) นโยบายการนําเขาสินคาเกษตรบางชนิดสงผลกระทบตอเกษตรกร
ผูผลิตในประเทศ เมื่อป 2558 ไดมีการนําเขาขาวสาลีสําหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว 
จํานวน 3.467 ลานตัน และในป 2559 นําเขาขาวสาลีตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 
จํานวน 1.918 ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ในชวงเวลาเดียวกันมีการนําเขาเพียง 
1.707 ลานตัน ซึ่งในป 2559 นี้ มีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 12.35 เมื่อรวมกับพืชคารโบไฮเดรต 
(ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว) แลว คิดเปน 12.448 ลานตัน ซึ่งเกินกวาความ
ตองการใชในการผลิตอาหารสัตว (ประมาณปละ 10.53 ลานตัน) ทําใหสงผลกระทบราคาขาย
มันสําปะหลังของเกษตรกร ขายไดเพียง 0.80-1.20 บาท/กิโลกรัม และขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรที่ความชื้น 14.5% ราคาขายอยูที่ 4.50-5.50 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นการแกไขปญหา
ระยะยาวของเกษตรกรควรรวมตัวจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมใหเขมแข็ง
สรางพลังตอรอง ลดตนทุนและเพิ่มรายไดแกเกษตรกรสมาชิกมุงสูการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคา 
แทนการขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ 
  2.1.3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   จากกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579)   
ระบุวา ในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน ไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม มุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับ    
ในอนาคต 20 ปขางหนา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก 
กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้นอยางตอเนื่อง มีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้น จาก
การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของเงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรูและเทคโนโลยี 
นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหมจะชวยใหประสิทธิภาพของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประทศไทยเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะ จะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเช่ือมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม
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และผลิตภัณฑ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาการลดลงของทรัพยากร
ตางๆ และผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจสงผล
กระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก นอกจากนั้นประเทศไทยมีจุดออนดานเศรษฐกิจ มีผลิต
ภาพการผลิตต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมี
สัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก    
จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ทั้งนี้รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี จึงกําหนดนโยบายสงเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนอยางจริงจัง ซึ่งทําใหทุกภาคเศรษฐกิจ
กาวหนาไปไดทันโลก และสามารถแขงขันกับโลกสมัยใหมได  ดังนั้นจึงถือเปนโอกาสของสภา
เกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ  สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ในการที่จะมุงพัฒนาบุคลากรของสภาเกษตรกรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2.1.4) ความรวมมอืจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย 
   ในปงบประมาณ 2556 ที่ผานมาสภาเกษตรกรแหงชาติ  และ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ดานสงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตรกรในการสื่อสาร
กับรัฐบาล และรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเอง ตอมาในป 2557 สํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย
รวม 7 เรื่อง เชน กับองคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อสงเสริมเกษตรกร  องคกร
เกษตรกร และสถาบันของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับการจัดการ ทั้งในการ
วางแผนการผลิต การรวมกลุมอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต และการสนับสนุนใหใชเครื่องจักรอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกร 
องคกร และสถาบันของเกษตรกรในฐานะเจาของผลผลติใหเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูปทางการเกษตร นอกจากนั้นไดลงนามบันทึกขอตกลงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปน
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและบริการชุมชนดานขาว กับสํานักมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (มกอช.) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาระบบตามสอบ
ยอนกลับโดยใช QR CODE ความรวมมือกับภาคีทางสังคมและเครือขายเดินหนาปฏิรูปประเทศ
ไทย สวนในปงบประมาณ 2558 ไดมีการบันทึกความรวมมือกับตางประเทศจํานวน 2 ครั้ง 
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ไดแก  บันทึกความรวมมือระหวางสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยสภาเกษตรกรจังหวัด
นครศรีธรรมราช กับบริษัท Hulu yam fresh ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
พริกลุมน้ําปากพนัง เพื่อสงออกไปประเทศมาเลเซีย และลงนามกับบริษัท รับเบอร วัลเลย กรุป 
สาธารณะรัฐประชาชนจีน เพื่อสรางความรวมมือดานวัตถุดิบเพื่อการอุตสาหกรรมใน
ปงบประมาณ 2559 มีการลงนามความรวมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและ
บุคลากร” ระหวางสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และความ
รวมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ํา โดยเกษตรกรอยางยั่งยืน” กับสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
  ในสวนของการประสานความรวมมอืระดับปฏิบัติ ในปงบประมาณ 2556 โดย
สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของระดับ
จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน เชน โครงการความรวมมือของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมกับ
มหาวิทยาลัยแมโจ เปดโอกาสใหสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมพิจารณาสงบุตรหลานของ
เกษตรกรเขารวมศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแมโจได สวนสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรไดจัดทํา
บันทึกความรวมมอืกับสํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง เพื่อสงเสริมสนับสนุนการปลูกขาวอินทรีย 
ตอมาในปงบประมาณ 2557 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีการประสานงานทั้งภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน สถานศึกษา รวม 193 เรื่อง แบงเปน 2 สวน ไดแก จัดทํา
บันทึกความรวมมือ (MOU) จํานวน 56 เรื่อง และประสาน/แผนงานโครงการ จํานวน 152 
โครงการ ซึ่งในจํานวนนี้ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น 31 โครงการ จํานวนเงิน 1.63 ลานบาท สวนปงบประมาณ 2558 สํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
สถานศึกษา รวม 214 เรื่อง แบงเปน 2 สวน ไดแก การจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับ
หนวยงานอื่น จํานวน 62 เรื่อง และประสาน/บูรณาการโครงการ จํานวน 152 โครงการ ซึ่งใน
จํานวนนี้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น จํานวน 
33 โครงการ จํานวนงบประมาณ 1.19 ลานบาท 
  สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด 
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดมีการประสานการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา
ใหแกเกษตรกร โดยในปงบประมาณ 2556 เปนปที่เริ่มรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดเริ่มมีการประสานงานกับหนวยงานอื่น ตอมาในปงบประมาณ 2557 มีการ
ประสานงาน และบูรณาการกับหนวยงานอื่น ทั้งในสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติสวนกลาง 
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพิ่มมากขึ้น สวนในปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ 
2559 หนวยงานองคกรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาเกษตรกร
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แหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมากขึน้ ประกอบกับการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรและ
การประชาสัมพันธของสภาเกษตรกรเริ่มทําใหเกษตรกร หนวยงานราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และองคกรภาคเอกชนเห็นประโยชน และเขามารวมมือกับสภาเกษตรกรเพิ่มขึ้น   
แตละปโดยลําดับ 
  2.1.5) กฎหมาย/พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
   จากนโยบายของรัฐที่ผานมา กําหนดกรอบแนวทางเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการภายใตกรอบอํานาจหนาที่ของหนวยงาน โดยไมไดมีสวนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร ผานกลไกทางกฎหมายที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 สงผลใหสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไมได
รับการสงเสริมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมประกอบกับกฎหมายของแตละหนวยงาน
ราชการที่รับผิดชอบ เปนกฎหมายที่วางกรอบแนวทางการดําเนินการในแตละหนวยงาน สวน
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม โดยวาง
กรอบอํานาจหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไวอยางกวาง ขาดกลไก
ทางกฎหมาย และระเบียบราชการที่จะผลักดันใหมีการประสานและปฏิบัติรวมกันอยางเปน
รูปธรรม อยางไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกร
จังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดมีการประสานงานกับหนวยงานอื่น ทั้งหนวยงาน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยวิธีสราง
ความสัมพันธ มุงใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรเปนสําคัญ นอกจากนั้นสืบเนื่องจากการที่สมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2559 
ซึ่งประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ครบวาระดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 พิจารณา โดย
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบใหเปนไปตามมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 กําหนด โดยใหสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภา
เกษตรกรแหงชาติที่พนวาระการดํารงตําแหนงไปแลว ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกดังกลาวชุดใหม  ในการนี้จะทําใหการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแหงชาติและสภา
เกษตรกรจังหวัดดําเนินการไปอยางตอเนื่อง 
 
 
 



3
6

ย
ุท
ธ
ศ
าส

ต
ร์ ส

ภ
า
เก

ษ
ต
ร
ก
ร
แห

่ง
ช
า
ติ
 ป

ี ๒
๕
๖
๐
 -

 ๒
๕
๖
๔

 

 

2.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 – 2559 
  จากการที่สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 - 2559 โดยในปงบประมาณ 2556 ซึ่งเปน
ปเริ่มแรกรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ตอมาในปงบประมาณ 2558 มีการกําหนดเพิ่มอีก 2 
ยุทธศาสตร รวม 6 ยุทธศาสตร ไดแก  
  1) สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกร และองคกรเกษตรกร 

  2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

  3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน 

  4) สรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

  5) สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม 

  6) การจัดตั้งเครอืขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม 

  ทั้งนี ้ใน 4 ยุทธศาสตรแรกสภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อใหสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการ พรอมมีการ
จัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อดําเนินการดังกลาว ในกรณีที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหรือยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติแลวเสร็จ และมีงบประมาณเหลือ สามารถนําไปดําเนนิโครงการหรอืกิจกรรมที่จังหวัดริเริ่มเพิ่มเติม เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ใหแก
เกษตรกร   สวนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 และยุทธศาสตรที่ 6 ดวยขอจํากัดของงบประมาณ สภาเกษตรกรแหงชาติจึงไมไดกําหนดโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อดําเนินการเปนการเฉพาะเรื่อง แตสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการในลักษณะงานปกติตามอํานาจ
หนาที่ หรือบางโครงการสภาเกษตรกรริเริ่มดําเนินการเพิ่มเติมสนับสนุนงาน ตามยุทธศาสตรที่ 5 และ 6 ซึ่งผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 จําแนกตามยุทธศาสตรมีดังนี้ 
 

 



3
7

ย
ุท
ธ
ศ
าส

ต
ร์ ส

ภ
า
เก

ษ
ต
ร
ก
ร
แห

่ง
ช
า
ติ
 ป

ี ๒
๕
๖
๐
 -

 ๒
๕
๖
๔

 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
เปาหมาย 1) เครอืขายสภาเกษตรกรอําเภอ และเครอืขายสภาเกษตรกรตําบลไดรับการจัดตั้งครบทุกอําเภอ ตําบล 

 2) ปญหาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดดําเนินการแกไข 

 3) สมาชิกสภาเกษตรกรและผูแทนกรรมการ พนักงาน องคกรเกษตรกรไดรับการถายทอดความรู 
     4) บุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

กลยุทธที่ 1  สรางเครือขายสภาเกษตรกร ภายใตกลยุทธที่ 1 สรางเครือขายสภาเกษตรกรนี้ ไดมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ภายใตกลยุทธนี้ไว 3 

โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้งและสรางเครอืขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ 

  โดยในปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดโครงการจัดตั้ง และสรางเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับตําบล และระดับอําเภอ ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด สามารถดําเนินการจัดตั้งและ
สรางเครอืขายสภาเกษตรกรระดับตําบลไดจํานวน 5,582 ตําบล คิดเปนรอยละ 95.89 ของจํานวนตําบลเปาหมาย และสามารถจัดตั้งและสรางเครือขาย
สภาเกษตรกรระดับอําเภอไดจํานวน 721 อําเภอ คิดเปนรอยละ 99.59 ของจํานวนอําเภอเปาหมาย รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 โครงการจัดตั้งและสรางเครอืขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

รวม 
คดิเปน
รอยละ 2556 2557 2558 2559 

๑. สรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล 5,821 ตําบล - 4,262 1,320 - 5,582 95.89 
๒. สรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 724 อําเภอ  - 721 - - 721 99.59 

ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มีขอมูล  
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โครงการที่ 2  โครงการยกระดับความคดิติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดิน  

         ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดใหดําเนินโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่ว
แผนดิน โดยกําหนดเปาหมายใหสงเสริมสนับสนุนสัมมาชีพตนแบบในพื้นที่ 77 จังหวัดๆละ 2 ราย รวม 154 ราย พรอมเผยแพรถายทอดความรูจาก
แปลงสัมมาชีพแกเกษตรกรในพืน้ที่ใกลเคียง ซึ่งผลการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสามารถดําเนินการได 177 ราย ซึ่ง
สูงกวาเปาหมาย และมีเกษตรกรเขาศึกษาดูงานรับการถายทอดความรูจากแปลงสัมมาชีพตนแบบ จํานวน 5,439 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

รวม 
คดิเปน
รอยละ 2556 2557 2558 2559 

๑.จํานวนเกษตรกรสัมมาชีพตนแบบ (จังหวัดละ 2 ราย รวม 154 ราย)  - 177  -  - 177 100 
๒. เกษตรกรจากอําเภอตางๆ ภายในจังหวัดมีโอกาสศึกษาดูงานเรียนรูจากสัมมาชีพ
ตนแบบ (ราย) 

 - 5,439   -  -  
5,439  

  

ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มขีอมูล  
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โครงการที่ 3  จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  

         โดยกําหนดเปาหมายจัดการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอ ซึ่งเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่เสียชีวิต/ลาออก ตองจัดการ
เลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางไวจํานวน 40 รายตอป รวม 4 ป 160 ราย ทั้งนี้ผลการดําเนินการจัดการเลือกตั้งไดรวม 4 ป จํานวน 190 ราย  

รายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

รวม  คดิเปนรอยละ  
2556 2557 2558 2559 

 - จัดการเลอืกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอแทนตําแหนงที่วางระดับ
อําเภอ ปละ ๔๐ คน รวม 160 คน 

42 73 32 43 190 100 

 - จัดการเลอืกตั้งผูแทนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ -ยังไมมีการเลือกตั้ง- 
ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มีขอมูล  
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กลยุทธที่ 2  พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ภายใตกลยุทธที่ 2 นี ้มีการกําหนดโครงการไว 2 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ดานการบัญชี 
การพัสดุ  

          ซึ่งมีเปาหมายแบงการสัมมนาเปน 2 รุน รวม 344 คน ซึ่งมีผลการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน บัญชี การพัสดุ และการ
ควบคุมภายใน ระหวางป 2556 - 2559 รวม 4 หลักสูตร นอกจากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดมีการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร 
ไดแก ดานการวิเคราะหยุทธศาสตรและการปรับกระบวนทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อยกระดับองคกร ทั้งนี้รวมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานที่
ไดรับการถายทอดความรูในป 2556 จํานวน 300 คน ป 2557 จํานวน 361 คน ป 2558 จํานวน 420 คน และป 2559 จํานวน 328 คน รวม
ทั้งสิน้ 1,409 คน รายละเอียดตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติดานการบัญชี การพัสดุ 
แบงการสัมมนาเปน 2 รุน รุนละ 172 คน รวม ๓๔๔ คน  

    - รุนที่ ๑ ไดแก (1) ประธานฯ จังหวัด ๗๗ คน  (2) หัวหนาสํานักงาน จังหวัด ๗๗ คน  (3) เจาหนาที่ สกช. ๑๐ คน   (4) ที่ปรึกษา ๘ คน  

    - รุนที่ 2 ไดแก (1) เจาหนาที่ สกจ.จังหวัดละ ๒ คน รวม ๑๕๔ คน  (2) เจาหนาที่ สกช. ๑๐ คน  (3) ที่ปรึกษา ๘ คน                                                                                             

หลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน 

หมายเหตุ 
2556 2557 2558 2559 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบรหิารงานและการปฏิบัติ งาน
ของสาํนักงานสภาเกษตรกรแหงชาตดิานการบัญชีการพัสดุ 

300 คน       

  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร “การควบคุมภายใน และการจัดทาํ
แผนปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน ป 2557 ของสาํนักงาน
สภาเกษตรกรจังหวดั”   

  361 คน     

  

3. อบรมหลักสตูร “การบันทึกบัญชี การจัดทํางบการเงนิ และการ
ตรวจสอบหลักฐานทางการเงนิ”  

    55 คน   

 

4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตรการจัดทําบัญชี งบการเงิน และ
งบประมาณของพนักงานสํานกังานสภาเกษตรกรจังหวัด  

      328 คน 

 

5.การวิเคราะหยุทธศาสตรและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย”      215 คน   
หลักสูตรที่จัดอบรม

มากกวาแผนที่กําหนด 
6. การปรับกระบวนทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อยกระดับองคกรภาค
การเกษตร 

    150 คน  

รวมทั้งสิ้น 300 คน 361 คน 420 คน 328 คน  
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โครงการที่ 2  โครงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ  
         สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ แลว 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะทํางานจัดทํากฎ
บัตร การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ไดมีการประกาศนโยบายการกํากับองคกรที่ดีและ
จัดทําคูมอืบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 โครงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

รวม หมายเหตุ 
2556 2557 2558 2559 

 สภาเกษตรกรแหงชาติ ตั้งคณะกรรมการ ๗ คณะ 1 คณะ 2 คณะ 1 คณะ  -  4 คณะ ผลการดําเนินงาน 

1. ประกาศนโยบาย
การกํากับองคกรที่ดี 
เมื่อวันที่ 13 ส.ค.57  

2.จัดทําคูมอืบริหาร
ความเสี่ยง 

๑. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 1 คณะ         

๒. คณะทํางานจัดทํากฎบัตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี   1 คณะ       
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   1 คณะ       

4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล     1 คณะ     

5. คณะกรรมการบริหารการตรวจสอบภายใน -เปนภาระงานของกลุมกํากับฯ- 
6. คณะกรรมการบริหารแผนงานงบประมาณ -ไมมกีารจัดตัง้คณะกรรมการ- 
๗. คณะกรรมการบริหารความรับผิดชอบ -ไมมกีารจัดตัง้คณะกรรมการ- 
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กลยุทธที่ 3  แกไขปญหาแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ภายใตกลยุทธที่ 3 แกไขปญหาใหแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกรไดกําหนดโครงการไว
3 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร และแกไขปญหาดานการเกษตรอื่น 
         โดยกําหนดเปาหมายแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่น รวม 4 ป 33 ประเด็นปญหา แบงเปน ป 2556 จํานวน 
3 ประเด็นปญหา ป 2557 -  ป 2559 ปละ 10 ประเด็นปญหา ซึ่งผลการดําเนินงานทั้งในสวนของสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดดําเนินการ และในสวนของคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติดําเนินการจัดทําขอเสนอใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการแกไขปญหา 
จําแนกเปน 7 ประเภทของขอเสนอ ทั้งนี้ขอเสนอที่มีจํานวนเรื่องใหหนวยงานดําเนินการแกไขปญหาสูงสุด ไดแก ขอเสนอเกี่ยวกับแกไขปญหาราคา
สินคา ตนทุนการผลิต การตลาด เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว กุง ไขไก จํานวน 92 ขอเสนอ รองลงมาไดแก ขอเสนอแน วทาง
ชวยเหลือชาวนาที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง/ภัยธรรมชาติ/โรคแมลงระบาด จํานวน 29 ขอเสนอ และขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ เชน 
ขอเสนอแกไขปญหาโครงการรับจํานําขาวเปลือก ป 2555 - 2556 จํานวน 14 ขอเสนอตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาภาพรวมจํานวนขอเสนอแนวทางแกไขปญหาทั้ง 4 ป รวม 158 ขอเสนอ ปที่มีการจัดทําขอเสนอสงใหหนวยงานแกไข
ปญหาสูงสุด ไดแก ป 2558 จํานวน 72 ขอเสนอ รองลงไป ไดแก ป 2557 และป 2556 จํานวน 62 ขอเสนอ และ 25 ขอเสนอตามลําดับ สวนใน
ปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการจัดทําขอเสนอปญหาดานหนี้สิน ที่ดิน ทํากิน แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร สวัสดิการ สทิธิเกษตรกร และการไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล สงใหหนวยงานรับผิดชวยแกไข
ปญหา แตไดนําไปแสดงในกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จึง
ไมปรากฏผลขอเสนอในปนี้ รายละเอียดตามตารางที่ 6 
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ตางรางที่ 6 โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาดานการเกษตรอื่น 

เปาหมาย:  แกไขปญหาราคาสนิคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่น รวม 4 ป 33 ประเด็นปญหา  แบงเปน  ป 2556 จํานวน 3 ประเด็นปญหา      
ป 2557 - 2559 ปละ 10 ประเด็นปญหา 

 

ขอเสนอ/ประเดน็ปญหา 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา 

รวม 
2556 2557 2558 2559 

คณะ 

กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ  
13 คณะ  

** 
สกจ./ 
สภจ. 

1. ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขปญหาราคาสินคา ตนทุนการผลติ 
การตลาด เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลีย้งสัตว กุง ไขไก 

3 10 6 34 6 33   92 

2. เสนอแนวทางชวยเหลอืชาวนาที่รับผลกระทบจากภัยแลง/ภัย
ธรรมชาติ/โรคแมลงระบาด 

1  1 10 2 14 1  29 

3. ขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ เชน ขอเสนอในการแกไข
ปญหาโครงการรับจํานําขาวเปลอืก ป 2555-2556 

1  1 5  7   14 

4. ขอเสนอเกี่ยวกับหนีส้ินเกษตรกร   2       2 
5. ขอเสนอดานปศุสัตว ประมง   1 3  1    5 
6. ขอเสนอปญหาที่ดินทํากิน การออกเอกสารสิทธิ์  1   3  3  7 
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ตางรางที่ 6 (ตอ) 

ขอเสนอ/ประเด็นปญหา 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา 

รวม 
2556 2557 2558 2559 

คณะ 

กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ  
13 คณะ  

** 
สกจ./ 
สภจ. 

7. ขอเสนออื่นๆ ไดแก 3  2  3  2  9 
   - เสนอทบทวนการประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมสําหรับการผลิตสินคา
เกษตร ใหตรงกับขอเท็จจริงและใหเกษตรกรมีสวนรวม 

1         
        

   - ขอเสนอการเจรจา เอฟ ท ีเอ ระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 1          

   - ขอเสนอการแกไขปญหากดีกันทางการคาในการสงออกลาํไย 8 

จังหวัดภาคเหนอืไปประเทศอินโดนเีซีย และการดําเนนิการมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาลําไย ป 2556 

1         

   - ขอเรียกรองของชุมนุมสหกรณนมไทย-เดนมารก จํากัด    1       
  - เสนอยุทธศาสตรสับปะรด, เสนอใหแกไขยุทธศาสตรขาวโพดเลีย้ง
สัตว (Roadmap) ในประเด็นสงเสริมการทดลองปลูกขาวโพด GMO 

    1     

  - แนวทางและขออเสนอแนะเพื่อการปฏริูปการเกษตรเสนอตอ
ประธานกรรมาธิการ การปฏริูปเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การ
ทองเที่ยวและบริการ 

    1     
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

ขอเสนอ/ประเดน็ปญหา 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา 

รวม 
2556 2557 2558 2559 

คณะ 
กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ 
13 คณะ  

สกจ./
สภจ. 

คณะ 
กรรมการ 
13 คณะ  

**
สกจ./ 
สภจ. 

   - เสนอแนวทางการบริหารจัดการปุยและสารเคมีเกษตร เพื่อการ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน เสนอตอประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 

        1      

  - ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาผลกระทบจากการดําเนนิ
นโยบาย จัดตัง้เขตเศรษฐกิจพเิศษ โดยศึกษา วเิคราะหราง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พ.ศ......... 

  

        1   

 

   - ขอคิดเห็นและขอหวงกังวลในเรื่อง “ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟค (TPP)” 

  
        1   

  

รวมทั้งสิ้น 11 14 13 49 18 54 8 0 158 

หมายเหตุ** :  ชองจํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา ของ สกจ./สภจ. ป 2559 นั้น เนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดนํา
ปญหาที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรกรรมตําบล อยางนอย 4 เรื่อง ไดแก ปญหาหนี้สิน ที่ดินทํากิน แหลงน้ําเพื่อการเกษตร สวัสดิการ สิทธิ
เกษตรกรและการไมไดรับความเปนธรรมไปแสดงไวในการจัดทํากิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ที่ไดจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และ
จังหวัดไปสูการปฏิบัติจึงไมปรากฏผลขอเสนอในปนี้ 
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โครงการที่ 2  โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความเปนธรรมในอาชีพเกษตรกรรม 
         โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อ  “ไดขอสรุปประเด็นกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดําเนินงานองคกรเกษตรกร” แตคณะกรรมการ 13 คณะประจําสภาเกษตรกรแหงชาติไดรวบรวมขอมูลปญหาดาน
การเกษตร ซึ่งตองแกไขดวยการปรับปรุงหรอืเสนอกฎหมาย ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตป 2557 -  ป 2559 รวม 3 ป สภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอ
รางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาดานการเกษตร รวม 10 ฉบับ โดย 4 ฉบับแรกสภาเกษตรกรแหงชาติรวมกับเครือขายปฏิรูปเสนอตอประธานรัฐสภา 4 
ฉบับ ไดแก 1) รางพระราชบัญญัติวาดวยภาษีที่ดินอัตรากาวหนา 2) รางพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน 3) รางพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชน
ในการจัดการที่ดนิและทรัพยากร 4) รางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม นอกจากนั้นมีรางพระราชบัญญัติการสงเสริมคุมครองและพัฒนาระบบเกษตร
พันธะสัญญาที่เปนธรรม และรางพระราชบัญญัติในการจัดสวัสดิการ ซึ่งไดเสนอตอประธานสภานิติบัญญัติและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สวนรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย ไดมกีารตราเปนพระราชบัญญัติเรยีบรอยแลว รายละเอียดตามตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความเปนธรรมในอาชีพเกษตรกรรม 

เปาหมาย : ไดขอสรุปประเด็นกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดําเนินงานองคกรเกษตร 

ราง พรบ. 
ผลการดําเนินงาน 

หมายเหต ุ
2556 2557 2558 2559 

1.รางพระราชบัญญัติวาดวยภาษีที่ดนิอัตรากาวหนา พ.ศ....   1     รวมกับเครอืขายปฏริูป  

เสนอตอประธานรัฐสภา  2.รางพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดนิเพื่อคนจนและเกษตรกร พ.ศ.....   1     

3. รางพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดนิและทรัพยากร พ.ศ.....   1     

4. รางพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิรรม พ.ศ............   1     
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

ราง พรบ. 
ผลการดําเนินงาน 

หมายเหต ุ
2556 2557 2558 2559 

5. รางพระราชบัญญัติการสงเสริมคุมครองและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธะสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ. ....   

  1   เสนอประธานสภานิติบัญญัติและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

6. รางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดกิาร พ.ศ..... 
  

  1   เสนอตอประธานสภานิติบัญญัตแิละรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

7. รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ..... 
  

  1   ตราเปนพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย  

พ.ศ...........เรียบรอยแลว 

8. เสนอใหปรับปรุงกฎหมายการคุมครองพันธุพืช     1     

9. เสนอรางพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยนื พ.ศ.... และราง
ยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยนื 

  
  1     

10. รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามัน และน้ํามันปาลม พ.ศ..... 

  

    1 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

รวม 0 4 5 1  
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โครงการที่ 3  โครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ปงบประมาณ 2557 แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีความเห็นวา เปนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สรุป  ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

  1) ดําเนินการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรตําบลไดรอยละ 95.89 ของตําบลเปาหมาย และจัดตั้งและสรางเครือขายสภา
เกษตรกรอําเภอไดรอยละ 99.59 ของตําบลเปาหมาย 

  2) สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําขอเสนอให
หนวยงานที่รับผดิชอบแกไขปญหาดานการเกษตรได รวม 4 ป จํานวน 158 ขอเสนอปญหา ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 33 ขอเสนอปญหา 

  3) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดรับการพัฒนา
ถายทอดความรู รวม 4 ป จํานวน 1,409 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวปละ 344 คน นอกจากนั้นสงเสริมสนับสนุนสรางแปลงสัมมาชีพตนแบบ
ไดจํานวน 177 ราย สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 154 ราย รวมทั้งเกษตรกรไดรับความรูจากการศึกษาดูงานแปลงสัมมาชีพตนแบบถึงจํานวน 
5,439 ราย 
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ยุทธศาสตรที่ 2  จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
เปาหมาย 1) เปนขอมูลที่มาจากเกษตรกรโดยตรง 

    2) คุณภาพความถูกตองแมนยําของขอมูล อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น 

3) ประสิทธิภาพของขอมูลเปนปจจุบันครบถวนสมบูรณ สามารถนํามาใชไดทันทีที่ตองการ 

กลยุทธที่ 1  จัดทําฐานขอมูลระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก เปนฐานขอมูล ทางเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใชใน
การพยากรณและปองกันความเสี่ยง สําหรับเกษตรกร แลหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีหนาที่รวบรวมศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด จัดใหมีระบบ
ฐานขอมูลเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานวิจัยและองคความรูเกี่ยวกับการผลิตผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ ประกอบกับยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จัดทําฐานขอมูลดาน
การเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอโครงการจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจตอ
สํานักงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557 แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  โดยแนะนําใหประสานขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําคูมือ “แนวทางการจัดทําฐานขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด” เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 10 เรื่อง ไดแก 

1) ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

  2) ขอมูลจํานวนเกษตรกรระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ 

  3) ขอมูลองคกรเกษตรกร 

  4) ขอมูลผูแทนสภาเกษตรกรระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ 

  5) ขอมูลดานการผลิตและการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร 

  6) ขอมูลเพือ่การเผยแพรประชาสัมพันธ 
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7) ขอมูลจากการสํารวจปญหาความตองการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 
8) ขอมูลจากการหารอืวิธีการผลิต การตลาด ตนทุน รายไดสินคาเกษตรที่   

สําคัญในจังหวัด 

  9) จัดทําสรุปผลการประชุมสภาเกษตรจังหวัด 

         10) ขอมูลเกษตรกรดีเดนและปราชญเกษตรสาขาตางๆ ในพืน้ที่ 
        ผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่ 1 การจัดทําฐานขอมูลฯ ไดมีการกําหนดโครงการภายใตกลยุทธนี้  2 โครงการโดยผลการดําเนินงาน
โครงการที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ  

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดมีการจัดทําฐานขอมูลการรับขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกรตั้งแตป 2556 ป 2557 ป 2558 และป 
2559 รวมทั้งสิ้น 3,113 องคกร และจากการรวบรวมผลการจัดทําฐานขอมูลจากสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด มีการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 14 เรื่อง โดยขอมูลที่ดําเนินการป 2559 สูงสุดถึงรอยละ85 ของจังหวัดที่มีการรวบรวมขอมูล 
ไดแก ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร และขอมูลวิธีการผลิต ตนทุน และรายไดจากการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ สวนในป 2556  ป 
2557 และป 2558 ขอมูลที่จังหวัดดําเนินการสูงสุด ไดแก ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร คิดเปนรอยละ  73.33 รอยละ 68.33 และรอยละ 
45.00 ของจังหวัดที่รวบรวมขอมูลในป 2556 ป 2557 และป 2558 ตามลําดับ รองลงมา ไดแกขอมูลผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล/
อําเภอ และขอมูลองคกรเกษตรกร รวมทั้งขอมูลดานการผลิตการตลาดตามลําดับ รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 8 

 

 

 

 

 



5
2

ย
ุท
ธ
ศ
าส

ต
ร์ ส

ภ
า
เก

ษ
ต
ร
ก
ร
แห

่ง
ช
า
ติ
 ป

ี ๒
๕
๖
๐
 -

 ๒
๕
๖
๔

 

 

 

ตารางที่ 8  โครงการศึกษาและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด  
 

เปาหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
รวม  2556 2557 2558 2559 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกร  (องคกร) 1,451 - 111 - 890 - 661 - 3,113 
การจัดฐานขอมูล          

1.ขอมูลสภาพเศรษฐกจิครัวเรือนเกษตรกร - - - - - - 51 85  

2. ขอมูลวิธีการผลิตตนทุน รายได จากการผลิตสนิคาเกษตรที่สําคัญ - - 9 15.00 - - 51 85  

3. ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร 44 73.33 41 68.33 27 45.00 - -  

4.ขอมูลผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ 29 48.33 19 31.67 15 25.00  -  

5. ขอมูลองคกรเกษตรกร 22 36.67 - - - - - -  

6. ขอมูลดานการผลิตการตลาด - - 21 35.00 14 23.33 - -  

7. ขอมูลปญหาความตองการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตร 8 13.33 16 26.67 9 15.00 - -  

8. ขอมูลการเกษตรดีเดนและปราชญเกษตร - - 14 23.33 - - - -  

9. ขอมูลจํานวนเกษตรกรในระดับตําบล อําเภอ 12 20.00 - - - - - -  

10.ขอมูลเกษตรผูมปีญหาหนี้สนิ - - - - - - 9 15  

11.ขอมูลเกษตรกรผูมปีญหาที่ดินทํากิน - - - - - - 7 11.67  

12.ขอมูลเกษตรกรผูมีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร - - - - - - 7 11.67  

13. ขอมูลเกษตรกรผูมีปญหาสวัสดิการเกษตรกรและการไมไดรับความ
เปนธรรม 

- - - - - - 7 11.67  
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สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําฐานขอมูล ดังนี้ 
  1) ขอมูลการรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนองคกรเกษตรกร 

  2) ระเบียบสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

  3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งสภาเกษตรกรแหงชาติ 
  4) เว็บไซตของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

  5) ขอมูลบุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
  6) ขอมูลแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 

  7) ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตร 

  8) ขอมูลยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ. 
  ผลการดําเนนิงานป 2557 โครงการสื่อสารงานสภาสูประชาชน โดยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดใหมีการประชาสัมพันธผลงาน
ของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้ง 60 จังหวัด รวม 94 ครั้งคิดเปนรอยละ 100 รวมทั้งประชาสัมพันธ
ความรูดานการเกษตร/ขาวเกษตร จํานวน 13 ครั้ง คิดเปนรอยละ 21.67 สวนสื่อที่ใชประชาสัมพันธสูงสุด ไดแก  สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ แผน
พับ คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาไดแก สื่ออิเลคทรอนิกส เชน วิทยุ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 71.66 สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทํา
โครงการสื่อสัญจรเพื่อประชาสัมพันธผลงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยนําสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด เชน การ
แกไขปญหาเพื่อพัฒนาทุเรียน หลง-หลิน ลับแล ที่จังหวัดอุตรดิตถ การรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตการเกษตร กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมน้ํายืน น้ําออม โดยใชระบบ QR CODE จังหวัดยโสธร กาจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันท จังหวัดศรีสะเกษ 

และเยี่ยมชมกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี นอกจากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติประชาสัมพันธผลงานผานสื่อโทรทัศน หนังสือพมิพ และเว็บไซต รายละเอียดตามตารางที่  9 
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ตารางที่ 9 โครงการสื่อสารงานสภาเกษตรกรสูประชาชน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน ป 2557 

เรื่องที่ประชาสัมพันธ จํานวน รอยละ 

จัดใหมกีารประชาสัมพันธผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 1. ผลการดําเนินงานของสภา (ครั้ง) 94 100 

2. ความรูดานการเกษตร/ขาวเกษตร (ครั้ง) 13 21.67 

 3. สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ 
 

 

 - สื่อสิ่งพิมพ เชน  หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิว 48 80 

 - สื่ออเิล็กทรอนิกส  เชน วิทยุ โทรทัศน  เว็บไซต 43 71.66 

 - นิทรรศการ 14 23.33 

หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด  
 

สรุป  การดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติไดจัดทําโครงการศึกษา และจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อประกอบอาชีพ เสนอของบประมาณจากรัฐบาลป 2557 แตสํานักงบประมาณ
พิจารณาแลวมีความเห็นวา เนื่องจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติยังไมมีระบบสารสนเทศ ดังนั้นเบื้องตนควรประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยตรง คอื กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไมจัดสรรงบประมาณให อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําคูมือแนวทางการ
จัดฐานขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนั้นหลายจังหวัดริเริ่มจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสมของแตละจังหวัด สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีการ
จัดทําฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับจังหวัด เชน ขอมูลการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร องคกรเกษตรกรฯ ทั้งนี้ยังมีปญหาขาดหัวหนาสวนสารสนเทศ ซึ่งเปน
บุคลากรตําแหนงสําคัญในการขับเคลื่อนงานขอมูล 
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ยุทธศาสตรที่ 3   บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน 
เปาหมาย  1) เกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

      2) งาน/โครงการตามแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมถูกนําไปปฏิบัติ 
      3) สภาเกษตรกรจังหวัดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอและระดับตําบล 

กลยุทธที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐานขอมูลของเกษตรกร ตั้งแตระดับหมูบานสูจังหวัด 

         ภายใตกลยุทธที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐานขอมูลของเกษตรกร ตั้งแต ระดับหมูบานสูจังหวัดนี้ ไดกําหนดโครงการ
ดําเนินงานไวเดิม 3 โครงการ ตอมาในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติเห็นชอบใหเพิ่มเติมอีก 1 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการขับเคลื่อนแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
โครงการที่ 1  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 
          จากการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลของสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดในปงบประมาณ 2557 ซึ่งมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล โดยขั้นตอนแรกรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรในตําบล สวนใหญ
เปนขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานที่เกี่ยงของ เชน ดานแหลงน้ํา คุณภาพดิน ที่ดินทํากิน การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว สัตวน้ํา จํานวนประชากรในตําบล 
จํานวนเกษตรกร และอาชีพเกษตรกรรมหลักในพื้นที่ แหลงตลาด โรงงานรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ การรวมกลุม/องคกรเกษตรกร และการคมนาคม เป น
ตน รวมถึงบางจังหวัดดําเนินการสํารวจแบบสอบถาม ปญหาดานการเกษตรและความตองการขอเสนอแนวทางแกไขปญหาจากผูแทนเกษตรกร 
จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหศักยภาพ พรอมจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรรวมกับผูมีสวนไดเสียเพื่อกําหนดปญหา และแนวทางพัฒนากา ร
เกษตรในพื้นที่ จากนั้นจัดทํารายละเอียดโครงการตามแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาที่กําหนดไว ทั้งนีจ้ากการจัดเก็บขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด 60 จังหวัด ซึ่งมีจํานวนตําบลเปาหมายในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล รวม 5,641 ตําบล ปรากฏวาสามารถดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลแลวเสร็จ 4,511 ตําบล คิดเปนรอยละ 79.97 ตําบล รายละเอียดตามตารางที่ 10  
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โครงการที่ 2  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ 
         เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลแลวเสร็จ ไดมีการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ โดยรวบรวมแผนพัฒนาเกษตรกรรมของตําบลตางๆในอําเภอนั้นๆ จําแนกปญหาดานการเกษตรในพื้นที่ แลวจัด
กลุมปญหาประเภทเดียวกัน และแนวทางแกไขปญหาจากตําบลตางๆรวมเปนปญหาและแนวทางแกไขปญหาระดับอําเภอ พรอมทั้งจําแนกกลุม
โครงการประเภทเดียวกันจากตําบลตางๆ รวมเปนโครงการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ ซึ่งหลายจังหวัดมีการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นพิจารณาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ ซึ่งมีการจัดทําเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลภายในอําเภอนั้นๆ กอนเสนอ 
เพื่อรวบรวมเปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตอไป ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด พบวา 
อําเภอเปาหมายที่ตองจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ จํานวน 724 อําเภอนั้น ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ จํานวน 
622 ตําบล คิดเปนรอยละ 85.91 รายละเอียดตามตารางที่ 10 

โครงการที่ 3  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 
        หลังจากจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอแลว สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับอําเภอทุกอําเภอในจังหวัด จําแนกขอมูลจัดกลุมประเภทปญหาดานการเกษตร และโครงการเพื่อพัฒนาแกไขป ญหา ตลอดจน
รวบรวมขอมูลสภาพปญหาดานการเกษตรและปญหาจากปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอภาคการเกษตรในจังหวัด แลววิเคราะหศักยภาพ พรอมจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นผูแทนเกษตรกร รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ก ลยุทธ และ
โครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด หลังจากจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด แลวมีการจัดประชุมเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
พิจารณารางแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดดังกลาวกอนเสนอสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ตอไป ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลจากสํา นักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด ปรากฏวาไดมกีารจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 54 จังหวัด คิดเปนรอยละ 90 รายละเอียดตามตารางที่ 10  
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ตารางที่ 10 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐานขอมูลของเกษตรกรตั้งแตระดับหมูบานสูจังหวัด 
 

โครงการ เปาหมาย 
2557 

จํานวน 
คดิเปน
รอยละ  

โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่ผานการมีสวนรวมของเกษตรกร
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  (เปาหมาย 5,641 ตําบล) 

4,511 79.97 

โครงการที่ 2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับอําเภอ 

ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ ที่บูรณาการจากแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล (เปาหมาย 724 อําเภอ) 

622 85.91 

โครงการที่ 3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับจังหวัด 

ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดที่ผานกระบวนการมสีวนรวมของผูมี
สวนไดเสียเพื่อใชจัดทําแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรม  (เปาหมาย 60 

จังหวัด) 

54 90 

หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด 
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กิจกรรม  ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวัดไปสูการปฏิบัติ 
  ในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดกําหนดใหเพิ่มเติม กิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวัดไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมที่ ไดจากการจัดทําแผนฯ ซึ่ง
ในชวง 4 ป ของยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 ไดแบงกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอและจังหวัดไปสูการปฏิบัติ ออกเปน 2 สวน ไดแก 
  1) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอและจังหวัดในป 2557 ไปสูการปฏิบัติ ปรากฏ
วา สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัดไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินโครงการที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอและจังหวัด ดังนี้ เปนโครงการที่สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการเองจํานวน 4 
โครงการ งบประมาณดําเนินการ 90,684 บาท อีกสวนหนึ่งประสานเสนอองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด นําเขา
แผนขององคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ไวจํานวน 455 โครงการ วงเงินงบประมาณ 135.52 ลานบาท  และมี
โครงการที่ อบต./เทศบาลและอบจ. นําไปดําเนนิการในพืน้ที่แลว 114 โครงการ งบประมาณ 8.34 ลานบาท นอกจากนั้นยังไดประสานเสนอโครงการ
ใหหนวยงานราชการในจังหวัด/ภาคและสวนกลางสนับสนุน โดยหนวยงานไดนําเขาแผนไว 472 โครงการ วงเงินงบประมาณ 210.71 ลานบาท และ
หนวยงานราชการไดนําโครงการไปดําเนนิการแลว 94 โครงการ งบประมาณ 62.50 ลานบาท รายละเอียดตามตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอและจังหวัดไปสูการปฏิบัติ 

การดําเนินการโครงการ 
ป 2558 (รวบรวมจาก 60จังหวัด) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 สกจ./สภจ.ดําเนินการเอง 4 90,684 

2. อบต./เทศบาล/อบจ. 
  

        - นําเขาแผนไว 455 135,520,499 

        - นําโครงการไปดําเนินการแลว 114 8,341,099 

3. หนวยงานราชการในจังหวัด/ภาค/สวนกลาง 
  

       - นําเขาแผนไว 472 210,719,940 

      - นําโครงการไปดําเนินการแลว 94 62,505,405 
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2) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลในป 2559 ไปสูการปฏิบัติ 
  โดยในปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเปาหมาย อําเภอละ 1 ตําบล รวม 77 จังหวัด 888 ตําบล เพื่อใหไดแผนพัฒนาอาชีพ โดยปรับเปลี่ยนชนิดการ
ทําเกษตรกรรม หรือปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรที่มีอยูเดิมใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความตองการของตลาด มุงแกไขปญหาราคาสินคาเกษ ตร 
รวมทั้งไดปญหาการเกษตรในพื้นที่ที่สําคัญอยางนอย 4 เรื่อง ไดแก ปญหาหนี้สิน ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ปญหาสวัสดิการ 
สิทธิเกษตรกรและการไมไดรับความเปนธรรม รวมทั้งปญหาการเกษตรอื่นๆในพื้นที่ ซึ่งผลการขับเคลื่อนงานไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกร รม
ตําบลแลวเสร็จจํานวน 856 ตําบล จากเปาหมาย 888 ตําบล มีการจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคาเพื่อแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรได 
จํานวน 226 องคกรจากเปาหมาย 888 องคกร ประสานใหเกษตรกรผูมีปญหาสําคัญทั้ง 4 เรื่อง สามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบชวยเหลือ
แกไขปญหา จํานวน 57,709 ราย ในจํานวนนี้เกษตรกรผูมีปญหาไดรับการชวยเหลือแกไขปญหาจากหนวยงานรับผิดชอบแลว 12,403 ราย 
เกษตรกรที่เหลอือยูระหวางดําเนินการ รายละเอียดตามตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล ใน ป 2559 ไปสูการปฏิบัติ 

เปาหมาย 
ผลการป 2559  

(รวบรวมจาก 77 
จังหวัด) 

1. จํานวนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล (เปาหมาย 888 ตําบล) 856 ตําบล 

2. จัดตัง้กลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรเพื่อแกไขปญหาราคาสินคา   

 (เปาหมาย 888 องคกร) 
226 องคกร 

3. เกษตรกรผูมีปญหาหนี้สินสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยแกไขปญหา 8,810 ราย 

4. เกษตรกรผูมีปญหาหนี้สินไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน 1,326 ราย 

5. เกษตรกรผูมีปญหาที่ดนิทํากินสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลือแกไข 14,036 ราย 

6. เกษตรกรผูมีปญหาที่ดนิทํากินไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน 875 ราย 

7. เกษตรกรผูมีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลือแกไข 23,455 ราย 

8. เกษตรกรผูมีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน 8,724 ราย 

9. เกษตรกรผูมีปญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตร และการไมไดรับความเปนธรรม สามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลอืแกไข 11,408 ราย 

10. เกษตรกรผูมีปญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตร และการไมไดรับความเปนธรรมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน 1,478 ราย 

รวมเกษตรกรผูมีปญหายื่นเรื่องใหใหหนวยงานชวยเหลือแกไขทั้ง 4 ปญหา 57,709 ราย 
รวมเกษตรกรผูมีปญหาไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน ทั้ง 4 ปญหา 12,403 ราย 
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กลยุทธที่ 2 บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด กลุมจังหวัดและภาค เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ 
โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ 
        ในปงบประมาณ 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดประชุมสัมมนาถายทอดความรูแกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และ
พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยแบงสัมมนาเปน 4 ภาค จํานวน 2,197 คน เกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล และ
บูรณาการเชื่อมโยงจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมอําเภอและจังหวัด จากนั้นในปงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดไดจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล เชื่อมโยงเปนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ และระดับจังหวัด แลวจัดสงแผนพัฒนาเกษตรกรรม
จังหวัดใหสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยไดมีการจัดทํา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติขึ้น 

  ในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และแตงตั้ง
คณะทํางานจัดเตรียมขอมูลแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งคณะทํางานฯไดดําเนินการประมวลขอมูลจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด รวมกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ แลวนําเสนอตอคณะกรรมการดานยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ
งบประมาณ โดยตอมาในปงบประมาณ 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดประ ชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นตอรางแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีผูแทนจากสภาเกษตรกรแหงชาติ องคกรดานการเกษตร ภาคเอกชน และหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของเขารวมระดมความคดิเห็น จํานวน 44 คน จากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดปรับปรุงแกไขรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมตาม
ขอเสนอที่ประชุม แลวไดมีการนํา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมดังกลาวเสนอประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกสภาเกษตรก ร
จังหวัด พนักงาน หนวยงานราชการ องคกรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของในการจัดสัมมนา เรื่อง “สานพลังประชารัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกร ภาคเกษตรสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ที่เมืองทองธานี ในปงบประมาณ 2559 โดยมีผูเขาสัมมนาจํานวน 2,420 คน มีการ
แบงกลุมระดมความคิดเห็นตามยุทธศาสตรของแผนแมบทฯ และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดปรับปรุงแกไข (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ไดมีการจัดสงแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับสมบูรณตอนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปงบประมาณ 2559 รายละเอี ยด
ตามตารางที่ 13  
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ตารางที่ 13 กลยุทธที่ 2 บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกลุมจังหวัดและภาคเปนแผนแมบทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ 
โครงการ/กิจกรรมที่ดาํเนินการตาม

กลยุทธ 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
รวม  

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 1 โครงการจดัทาํแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับชาต ิ

ไดแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานกระบวนการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียรวมทั้งเชื่อมโยงแผนแมบท
ระดับจังหวัด 

2,197 
คน 

 - 1 แผน 
44 คน 

1 แผน 
2,420 คน 

1 แผน  
4,691 คน 

1. ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 
2556-2559 สูการปฏบิัตเิพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน 

 - ผูเขารวมประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจในการ
จัดเก็บวเิคราะหขอมูลดานการเกษตรในพืน้ที่ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล และบูรณาการเชื่อมโยง
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอและจังหวัด 

2,197 

คน 

      

2,197 คน 

2. ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นตอ
รางแผนแมบทเพื่อพัฒนา  เกษตรกรรม 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)         

 - ไดรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานการ
ประชุมระดมความคิดเห็นแกไขจากคณะกรรมการดาน
ยุทธศาสตร สภาเกษตรกรแหงชาติ องคกรดาน
การเกษตรภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

  

1 แผน 

44 คน 

  

1 แผน 

44 คน 

3. จัดสัมมนา เรื่อง “สานพลังประชา
รัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกร ภาคเกษตรสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื”  

 - ไดรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานการ
ประชาพจิารณระดมความคิดเหน็สมาชกิสภาเกษตรกร
จังหวัด รวมกับหนวยงานราชการ องคกรดาน
การเกษตร ภาคเอกชนและภาคทีี่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติฉบับ
สมบูรณ       

1 แผน 

2,420 คน 

1 แผน 

2,420 คน 
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กลยุทธที่ 3  ติดตามผลกานดําเนินงานของสวนราชการตามแผนแมบท 
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบท 
         สืบเนื่องจากไดมกีารจัดสงแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติฉบับสมบูรณใหนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปงบประมาณ 2559 ซึ่ง
ขณะนีอ้ยูระหวางรอผลการพิจารณาวา รัฐบาลจะมีบัญชาใหดําเนินการตามยุทธศาสตร และโครงการที่เสนออยางไรบาง จึงยังไมมีการดําเนินโครงการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบทในชวงยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 ที่ผานมา 

สรุป  ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน 
  1) ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ เกษตรกรมีสวนรวมในการเขารวมประชุมระดมวามคิดเห็นการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล สวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดมีการเชิญผูแทนเกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
ประชุมระดมความคดิเห็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเชนเดียวกัน ทั้งนี้การจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการดานยุทธศาสตรฯ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จากนั้นมีการจัดประชุมประชาพิจารณ 
(ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศรวมพิจารณาใหความคิดเห็น 

  2) งาน/โครงการตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมไดมีการประสานเพื่อนําแผนพัฒนาเกษตรกรรมไปสูการปฏิบัติ ทั้งในระดับตําบล ระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด โดยประสานเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนเสนอองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/ หนวยงานในระดับ
จังหวัด/ภาคและสวนกลาง ซึ่งมีการนําไปดําเนนิการแลวบางโครงการ และบางสวนหนวยงานไดบรรจุเขาแผนของหนวยงานไวเพื่อดําเนินการตอไป 

  3) การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมมกีารเชื่อมโยงตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล ประมวลขอมูลเปนแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับอําเภอและระดับจังหวัด จากนั้นบูรณาการเปนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ 
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ยุทธศาสตรที่ 4  สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

เปาหมาย 

 1) สรางจังหวัดตนแบบจัดการสนิคาเกษตรครบวงจร และขยายผลสูจังหวัดอื่น 

 2) เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการถายทอดความรูเพื่อปรับตัวรองรับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ในอาชีพเกษตรกรรม ไดมีการกําหนดกลยุทธไวเดิม 4 กลยุทธ ตอมาตน
ปงบประมาณ 2558 มีการกําหนดกลยุทธที่ 5 เพิ่มขึ้นอกี 1 กลยุทธ ซึ่งมผีลการดําเนนิงาน ดังนี้ 

กลยุทธที่ 1 การผลิตสนิคาที่มคีุณภาพและตนต่ําตามความตองการของตลาด 

  โดยภายใตกลยุทธกําหนดไว 1 โครงการ ไดแก โครงการสรางมูลคาเพิ่มและเชื่อมโยงธุรกิจที่เปนธรรม (ระดับสถาบันเกษตรกร)  ซึ่ง
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2557 จากสํานักงบประมาณใหดําเนินโครงการนี้ เนื่องจากเห็นวาเปนภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางไรก็
ตามสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดริเริ่มดําเนินกิจกรรมสรางเครือขายสินคาเกษตรในปงบประมาณ 2558 ซึ่งจากการ
รวบรวมขอมูล 60 จังหวัด ปรากฏวามีจังหวัดที่ดําเนินกิจกรรมสรางเครือขายสินคาเกษตร (โดยจัดตั้งองคกรเกษตรกรรายสินคาและมีการเชื่ อมโยง
เครือขาย) จํานวน 23 จังหวัด รวม 145 องคกร ชนิดสินคา เชน ขาวอินทรีย ขาวไรซเบอรี่อินทรีย ขาวหอมมะลิ ผักปลอดสารพิษ เห็ด  ปาลมน้ํามัน 
ทุเรียน ไกพื้นเมอืง โคเนือ้ กระบือ หอยแครง เปนตน รายละเอียดตามตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 โครงการสรางมูลคาเพิ่มและเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรที่เปนธรรม (ระดับสถาบันเกษตรกร) 

เปาหมาย 
กิจกรรมที่จังหวัด

ดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงาน ป 2558  
(รวบรวมจาก 60 จังหวัด) 

หมายเหตุ จํานวน
จังหวัด 

จํานวน
องคกร 
ที่จัดตั้ง 

จํานวน
สมาชิก 

ชนิดสนิคา 

มีการเชื่อมโยงธุรกิจชือ้
ขายสนิคาเกษตรระหวาง
สถาบันเกษตรกรจังหวัด
ละ ๑ เรื่อง รวม ๗๗ 
เรื่องตอป 

การสรางเครอืขาย
สินคาเกษตร (ตัง้
องคกรเกษตรกร
รายสินคา) 

23 154 3,028 ขาวอินทรยี, ขาวไรซเบอรี่แบบ
อินทรยี, ขาวขาวหอมมะลิ 105, 

เมล็ดพนัธุขาว, ขา, ตะไคร,ถั่ว
เขียว, ผักปลอดสารพษิ, เห็ด, 
ขาวโพดขาวเหนยีว, ปาลมน้ํามัน, 
ทุเรียน,  มันสําปะหลงั,      ไก
พืน้เมือง, หอยแครง, โคเนือ้, 
กระบอื, แพะ, แกะ 

 - ไมไดรับจดัสรรงบประมาณให
ดําเนินโครงการนีเ้นื่องจากเปน
ภารกิจกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
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กลยุทธที่ 2  สรางอํานาจตอรองใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต 
       โดยภายใตกลยุทธนีก้ําหนดไว 1 โครงการ ไดแก โครงการติดตามและรวมมือการเจรจาซื้อขายสินคาเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่ง
โครงการนีไ้มไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป 2557 จากสํานักงบประมาณเนื่องจากเห็นวาเปนภารกิจของกระทวงเกษตรและสหกรณ 

กลยุทธที่ 3  สรางการเรียนรูและพัฒนาของเกษตรกรที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและสถานการณโลก  โดยภายใตกลยุทธนี้กําหนดไว 2 
โครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1  โครงการศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินโครงการนี้ เนื่องจากมีความเห็นวาเปนภารกิจของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โครงการที่ 2  โครงการเตรียมความพรอมเกษตรกรรองรับการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ซึ่งกําหนดกิจกรรมภายใตโครงการไว 2 
กิจกรรม ไดแก 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร “การศึกษาเรียนรูเปรียบเทียบดานการเกษตร กลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” แกสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ ปละ 4 รุนๆละ 20 คน รวม 120 คนตอป รวม 4 ป 480 คน ซึ่งผลการดําเนินงานจัดสัมมนาและศึกษา
ดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในป 2557 และป 2558 รวม 108 คน 
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

กิจกรรมที่ 2 จัดระบบการจัดการสินคาเกษตรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกิจกรรมนี้ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
เนื่องจากเห็นวาเปนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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กลยุทธที่ 4 สิทธิประโยชนและสวัสดิการของเกษตรกร 
         ภายใตกลยุทธที่กําหนดไว 1 โครงการ ไดแก โครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมแกเกษตรกร โดยโครงการนี้ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนนิการ แตอยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการใหสภา
นิตบิัญญัติแหงชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลยุทธที่ 5 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป 
         โดยในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีมติใหเพิ่มเติม กลยุทธที่ 5 พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งในปงบประมาณ 2559 มีสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป 
รวม 15 โครงการ จําแนกเปน 5 กลุมสินคา ไดแก แปรรูปยางพารา ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง พลังงานทดแทนและขาว โดยแบงเปนความกาวหน า
การดําเนินงาน ไดแก อยูระหวางขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร/จัดทําโครงการ จํานวน 7 โครงการ อยูระหวางขอกูเงิน/ยื่นขอใบอนุญาต/จัดตั้งบริษัท
หรอืองคกร จํานวน 4 โครงการ อยูระหวางรอการอนุมัตเิงินกูและใบอนุญาต 3 โครงการ ทั้งนี้ มีโครงการที่ไดรับอนุมัติเงนิกูแลว 1 โครงการ 

สรุป  ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรที่ 4 สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยนืในอาชีพเกษตรกรรม 

  1) แมจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการสรางมูลคาเพิ่ม และเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรที่เปนธรรม เพื่อสรางจังหวัด
ตนแบบจัดการสินคาเกษตรครบวงจน และขยายผลสูจังหวัดอื่น แตสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดดําเนินการจัดตั้งองคกร
เกษตรกรรายสินคา และสรางเครือขายสินคาเกษตรไดจํานวน 23 จังหวัด 

  2) สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติไดเขาสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร “การศึกษาเรียนรูเปรียบเทียบดานการเกษตร กลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อปรับตัวรองรับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ยุทธศาสตรที่ 5  สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคการเกษตร 
เปาหมาย 

 1) สภาเกษตรกรจังหวัด สภาเกษตรกรแหงชาติมีการรมมอืกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่ 
 2) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการฟารมตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

 3) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรมนี้ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ซึ่งมผีลการดําเนนิงาน ดังนี้ 
กลยุทธที่ 1 การสรางความรวมมือระหวางสภาเกษตรกรรวมกับหนวยงานตางๆในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่ 
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดประสานความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประสานระหวางสภาเกษตรกรจังหวัดดวยกันซึ่งจําแนกลักษณะความรวมมือไดเปน การจัดทําขอตกลงความรวมมือดําเนิน
กิจกรรม/โครงการระหวางสภาเกษตรกรกับหนวยงาน/องคกรตางๆ และการประสานงานและบูรณาการรวมมือดําเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งนี้ในป 
2557 มีผลการประสานงาน/บูรณาการจํานวนสูงที่สุด 137 เรื่อง รองลงไปไดแกป 2556 จํานวน 102 เรื่อง และป 2558 จํานวน 33 เรื่อง 
นอกจากนั้นมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอื่นในป 2558 สูงสุด จํานวน 64 ขอตกลง รองลงมาป 2557 จํานวน 59 ขอตกลง 
ป 2556 จํานวน 17 ขอตกลง และป 2559 จํานวน 3 ขอตกลงตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 การสรางความรวมมอืระหวางสภาเกษตรกรรวมกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่     

กิจกรรม : การเสริมสรางความรวมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนของสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแหงชาติ   

    

เปาหมาย 
หนวยงาน/องคกรตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดาน

การเกษตรในพืน้ที ่

จํานวนขอตกลงความรวมมอื/การรวมมือดาํเนิน
กจิกรรม/โครงการ  

ระหวางสภาเกษตรกรกับหนวยงาน/องคกรตางๆ รวม 

2556 2557  2558 2559 
สภาเกษตรกรจังหวัด สภา
เกษตรกรแหงชาติ มกีารรวมมอื
กับหนวยงาน/องคกรตางๆ ใน
การพัฒนาแกไขปญหาดาน
การเกษตรในพืน้ที่  

หนวยงานของรัฐ 
ประสานงาน/การบูรณาการ 52 17 20 0 89 
การจัดทํา MOU 8 17 15 1 41 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ประสานงาน/การบูรณาการ 39 99 10 0 148 
การจัดทํา MOU 1 24 25 0 50 

ภาคเอกชน 
ประสานงาน/การบูรณาการ 9 14 2 0 25 
การจัดทํา MOU 0 5 8 1 14 

สถาบันการศึกษา 
ประสานงาน/การบูรณาการ 2 7 1 0 10 
การจัดทํา MOU 3 10 8 1 22 

ระหวางสภาเกษตรกร
จังหวัดดวยกัน 

ประสานงาน/การบูรณาการ 0 0 0 0 0 
  การจัดทํา MOU 5 3 8 0 16 

รวมการประสานงาน/การบูรณาการ (เรื่อง) 102 137 33 0 272 
รวมการจัดทํา MOU (ขอตกลง) 17 59 64 3 143 
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กลยุทธที่ 2   พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดานการจัดการฟารม 
        กลยุทธที่ 2 นี้ มีเปาหมายใหเกษตรกรไดระดมความรูแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการฟารมตั้งแตการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ซึ่งมกีิจกรรมที่สําคัญ 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร โดยสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดประสานหนวยงานถายทอดความรูแกเกษตรกรดานการละ ลด เลิก ใชสารเคมี และการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย รวมทั้งถายทอดความรูการ
ผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP, Q และอินทรีย รวม 1,334 ราย สวนกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา ฝกอบรม ถายทอด
เทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพอยางครบวงจรในป 2559 จํานวน 14,231 ราย นอกจากนั้นยังดําเนิน
โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร โดยมีการรวมกลุมรายสินคาและไดรับการถายทอดความรูแนวทาง
พัฒนากิจกรรมเกษตรในฟารมดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งวธิีจัดทําแผนการผลิต ในป 2559 จํานวน 14,069 ราย รวมเกษตรกร
ไดรับการถายทอดความรูดานการจัดการฟารม ในป 2558 และป 2559 จํานวน 29,634 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดานการจัดการฟารม 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 

จํานวนเกษตรกรทีไ่ดรับการ
ถายทอดความรูดานการ

จัดการฟารม (ราย) รวม 

2558 2559 
เกษตรกรเปาหมายไดรับ
การถายทอดความรู
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการจัดการฟารมตัง้แต
การผลิต การแปรรูป และ
การตลาด 

  

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร    

- จํานวนเกษตรกรที่ละ ลด เลกิ ใชสารเคมี การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ราย) 385  385 
- เกษตรกรเขารวมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP,Q, อนิทรีย (ราย) 949  949 
2. กิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอด
เทคโนโลยแีกเกษตรกร เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อยางครบวงจร  

 14,231 14,231 

3. โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสนิคาเกษตร  

     - จํานวนเกษตรกรที่รวมตัวเบือ้งตนเปนกลุมของเกษตรกรรายสนิคาเกษตรรับ
การชี้แจงถายทอดความรูแนวทางพัฒนา  กิจกรรมเกษตรในฟารม ดานการผลิต การ
แปรรูป การตลาดและกิจกรรมใหมรวมทั้งวิธีการจัดทําแผนการผลิต  

  

 

14,069 

 
 

14,069 

รวมจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูดานการจัดการฟารม (ราย) 1,334 28,300 29,634 
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กลยุทธที่ 3   การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
        กลยุทธที่ 3 นีม้ีเปาหมายเกษตรกรไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่ง
สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดดําเนินโครงการที่สําคัญภายใตกลยุทธนี้ 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการอบรมหลักสูต ร
สงเสริม/พัฒนาการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน/เกษตรอินทรีย ป 2557 ป 2558 และป 2559 จํานวน 1,899 ราย 
2) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลังนา ดําเนินการในป 2558 จํานวน 300 ราย และ 3) โครงการจัดทํานาหญาทดแทนในพื้นที่นาขาวไมเหมาะสม 
สนับสนุนการเลี้ยงโคนมในป 2559 จํานวน 98 ราย รวมเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูระบบเกษตรกรรมยั่งยื นทั้ง 3 ป ตั้งแตป 2557 ป 
2558 และป 2559 รวม 2,297 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 17 
ตารางที่ 17 การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

เปาหมาย : เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนประสบการณ  การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ตัวชี้วัด       :  จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่มกีารปรับปรุงกิจกรรมแบบทําการเกษตรมุงพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน) 

โครงการ/กิจกรรม 

จํานวนจํานวนเกษตรกรที่ไดรบัการ
ถายทอดความรูมุงพึ่งพาตนเองดวย

ระบบเกษตรกรรมยั่งยนื (ราย) รวม  

2557 2558 2559 

โครงการอบรมหลักสูตรสงเสริม/พัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง/เกษตรแบบผสมผสาน/เกษตรอนิทรีย  100 112 1,687 1,899 

โครงการสงเสริมปลูกพชื  หลังนา  300  300 
โครงการจัดทํานาหญาทดแทนในพืน้ที่นาขาวไมเหมาะสมสนับสนุนการเลีย้งโคนม   98 98 

รวมจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู มุงพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ราย) 100 412 1,785 2,297 
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สรุป  ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรที่ 5  สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม 

           1) สภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแหงชาติ มีการประสานงานรวมมือดําเนินกิจกรรม/โครงการระหวางสภาเกษตรกรกับ
หนวยงาน/องคกรตางๆ ตั้งแตป 2556-ป 2559 รวม 272 เรื่อง และจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมอืกับหนวยงานอื่น รวม 143 ขอตกลง 

            2) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ ดานการจัดการฟารม ป 2557 และ ป 2558 รวม 29,634 ราย 

            3) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณดานระบบเกษตรกรรมยั่งยืนป 2557 ป 2558 และป 2559 
รวม 2,297 ราย 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม 
เปาหมาย   1) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง 

2) องคกรเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณในการพัฒนาการจัดการ  
องคกร เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 

ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ประกอบดวย 2 กลยุทธ และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธที่ 1   การยกระดบัความคิดของเกษตรกร 
        มีผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สําคัญภายใตกลยุทธที่ 1 นี้ เพื่อถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณปรับแนวคิดมุงพึ่งพา
ตนเอง จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ไดแก 1) จัดอบรมบัญชีครัวเรือนและบัญชตีนทุนอาชีพแกเกษตรกรในป 2557 และป 2558 จํานวน 406 ราย 
2) โครงการศกึษาดูงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป 2558 และป 2559 จํานวน 102 ราย 3) โครงการผลิตสารชีวภัณฑเพื่อลดตนทุน
การผลิต/ผลิตปุยอินทรียวิถีพอเพียง ในป 2558 จํานวน 90 ราย และ 4) โครงการพัฒนาทักษาและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตอยางยั่งยืนในป 2558 จํานวน 40 ราย รวมจํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณในการ
ปรับทัศนคตแินวคิดมุงพึ่งพาตนเอง จํานวน 638 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 กลยุทธที่ 1 ยกระดับความคิดของเกษตรกรกร 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 

จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

ประสบการณในการปรับทัศนคต ิ 
แนวคดิมุงพึ่งพาตนเอง (ราย) 

รวม 

2557 2558 2559 
เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณใน
การปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง   
(จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุง
พึ่งพาตนเอง)  

จัดอบรมบัญชคีรัวเรือนและบัญชตีนทุนอาชพี 41 365  406 
โครงการศกึษางานดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

 63 39 102 

โครงการผลิตสารชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต/ผลิตปุย
อนิทรียวิถีพอเพยีง 

 90  90 

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดาน
อาชีพและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยนื 

 40  40 

รวมจํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคดิเห็น  
ประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคดิมุงพึ่งพาตนเอง (ราย) 

41 558 39 638 
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กลยุทธที่ 2   การจัดองคกรเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 
                  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 นี ้มโีครงการและกิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ ไดแก 
      1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร โดยสนับสนุนสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเปนกลุม/องคกร ผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน เชน GAP, Q, อนิทรีย ในป 2558 จํานวน 85 กลุม/องคกร 

        2) โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร โดยสนับสนุนสงเสริมใหกลุม/องคกรสามารถใหบริการ
ธุรกิจ/กิจกรรมแกสมาชิก เชน การถายทอดความรูแปรรูป รวมขาย และรวมผลิตปจจัยการผลิต เปนตน ในป 2559 จํานวน 417 องคกร 

         รวมกลุม/องคกรเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาจัดการองคกรในป 2558 และป 
2559 จํานวน 502 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19 กลยุทธที่ 2 การจัดองคกรเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรมที่ดาํเนินการตามกลยุทธ 

จํานวนองคกรเกษตรกร
เปาหมายในพื้นที่ไดรับการ

ถายทอดความรู (กลุม/องคกร) รวม  

2558 2559 
องคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ที่ ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณในการพัฒนาการจัดการองคกร เพื่อ
สรางความมั่นคงในอาชพีเกษตรกรรม 

(ตัวชี้วัด : จํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ที่ 
ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณในการพัฒนาการจัดการองคกร 

เพื่อสรางความมั่นคงในอาชพีเกษตรกรรม) 

กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสนิคาเกษตร  

   - จํานวนเกษตรกรที่รวมตัวเปนสมาชกิของกลุม/องคกร ใน
การประกันคุณภาพสินคาเกษตร ( GAP,Q, อนิทรีย)  

85 

  
85 

โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตร   
    - จํานวนกลุมของเกษตรกรที่สามารถใหบริการธุรกิจ/
กิจกรรมแกสมาชกิ เชน การถายทอดความรู การออมเงิน รวม
ซื้อ รวมแปรรูป รวมขาย และรวมผลิตปจจัยการผลิต เปนตน 

  

417 417 

รวมจํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ทีไ่ดรับการถายทอดความรู (กลุม/องคกร) 85 417 502 
 

สรุป  ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม 

  1) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง 
ตั้งแตป 2557 – ป 2559 รวม 638 ราย 

  2) จํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ ไดรับการถายทอดความรูเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตั้งแต ป 2558 –          
ป 2559 จํานวน 502 กลุม/องคกร 
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สวนท่ี 3 
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาต ิป 2560 – 2564 
 
1.วสิัยทัศน  
 

“สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม             
มุงใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ” 

2. พันธกิจ 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานใน
การใชเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณสํารวจ/จัดเก็บขอมูลปญหา ความตองการพัฒนาแกไข
ปญหาดานการเกษตร และสื่อสารคําแนะนําแนวทางแกไขปญหา 

  2. เพิ่มศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานในการ
วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลดานการเกษตร หรือการวิเคราะหสภาพแวดลอม แลวแตกรณี 
รวมทั้งวิธีการจัดทําขอเสนอเชงินโยบายหรือวธิีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ 

  3. ประสานกับหนวยงานทั้ งภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สถาบันการศึกษาภาคเอกชน และเกษตรกรเปาหมายในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่ไดจาก
การจัดทําแผนไปสูการปฏิบัติ 

  4. สงเสริมสนับสนุนองคความรูดานการจัดการฟารมแกเกษตรกรตนแบบ 
ตั้งแตการวาง แผนการผลิต ดําเนินการผลิต แปรรูป และการตลาด รวมทั้งการกําหนดแนว
ทางแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีเกิดผลผลติที่แตกตาง หรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิตใหมทําใหลดตนทุน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลคาสินคา 

  5. สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคา 
ดําเนินการผลิตโดยใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรจาก
เดิมที่มุงขายวัตถุดิบไปสูการแปรรูปเพิ่มมูลคา 

  6. ประสานหนวยงานพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจของกลุม/
องคกรเกษตรกรรายสินคาที่มุงผลิตสนิคาเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลคา 
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3. เปาหมาย 
 เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 

4. ตัวชี้วัด   

รอยละความสําเร็จของเกษตรกร องคกรเกษตรกรเปาหมาย ไดรับการพัฒนา
อาชีพเปนเกษตรอุตสาหกรรม ในป 2560 - ป 2564 รอยละ 17 ตอป 

5. ประเด็นยุทธศาสตร  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมสิังคม 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร      
ยุวเกษตรกรและเครือขาย 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกร  
สูเกษตรอุตสาหกรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 
สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

**************************** 

 
1. สถานการณ 
  ในปการผลิต 2557/58 มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 5.9 ลานครัวเรือน 
ซึ่งเปนประชากรแรงงานเกษตร อายุ 15-64 ป จํานวน 17.86 ลานคน สวนใหญเปน
เกษตรกรรายยอย การพัฒนาการเกษตรถูกกําหนดใหเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญของ
ประเทศมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบัน แตมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายและ
แนวทางในแตละแผนใหสอดคลองกับสถานการณ และแนวโนมปญหาของภาคเกษตรและ
เศรษฐกิจสังคมโดยรวมในชวงเวลานั้นๆ เปาหมายของแผนพัฒนาโดยสวนใหญมุงเนนความ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจการเกษตร และการยกระดับรายไดของเกษตรกรใหสูงขึ้น 
อยางไรก็ตามปญหาของภาคการเกษตรยังคงมีอยูมากตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึง
การตลาด ในการนี้สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดศึกษาปญหาและความตองการของผูนํา
เกษตรกรไทยที่เปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ระหวางตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 ซึ่งมีผลการศกึษาวิจัย ดังนี้ 
  1.1) ปญหาของเกษตรกร มีดังนี ้
   1.1.1) ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากปจจัยการผลิตมีราคาสูง ทั้งจาก
เมล็ดพันธุ อาหารสัตว ปุยเคมี สารเคมีทางการเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากคุณภาพของ
ดินต่ําลง เพราะเกษตรกรไมไดปรับปรุงบํารุงดิน รอยละ 17.4 ไมมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ สงผล
ใหมีขอจํากัดในการเขาถึงสนับสนุนทรัพยากรจากภาครัฐ เนื่องจากปญหาแหลงน้ําไมเพียงพอ
กับการเกษตร เกษตรกรสวนมากยังตองอาศัยน้ําฝน ขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดี และสภาพ
อากาศแปรปรวน ทําใหเกษตรกรขาดแคลนน้ําในฤดูแลง รวมทั้งเผชิญกับภาวะน้ําทวม น้ําเสีย 
น้ําเค็ม นอกจากนั้นยังมีสาเหตุจากขาดแคลนแรงงาน และคาจางสูง 
   1.1.2) เกษตรกรยังมีขอออนดอยเรื่องความรูทางการผลิต ขาด
การศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เช่ือมโยงกับการผลิต ขาดการศึกษาคนควาขอมูลเพื่อวางแผนการ
ผลติ การตลาด รวมทั้งยังไมมกีารสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรเทาที่ควร 
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   1.1.3) คุณภาพผลผลิตจากการขาดความรูทางการผลิต และการผลิต
ที่เช่ือมโยงกับการตลาดทําใหผลผลิตมีปญหาทั้งคุณภาพมาตรฐาน ราคา และปริมาณที่ไมพอ
กับความตองการของตลาด 

   1.1.4) ปญหาหนี้สินที่เกิดจากรายรับที่ต่ํากวารายจาย โดยเฉพาะใน
ภาวะที่คาครองชีพสูง 
   1.1.5) เกษตรกรขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งทําใหขาดอํานาจในการ
ตอรอง นอกจากนีย้ังมีขอจํากัดในเรื่องเงนิลงทุนทางการเกษตร 

  1.2) ความตองการแกไขปญหาของเกษตรกร 
   1.2.1) แกปญหาดวยตัวเกษตรกร ดวยการตั้งกลุมหรือองคกร
การเกษตรในการจัดการปญหาดวยตนเอง เชน กลุมจําหนายผลผลิตเพื่อสรางอํานาจในการ
ตอรอง กลุมซือ้ปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุน 

   1.2.2) แกไขโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเกษตรกรตองการให
ภาครัฐออกนโยบายที่แกไขปญหาไดตรงจุด ทํางานเชิงรุกอยางจริงจัง ใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชน ลดนโยบายประชานิยม ออกกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอเกษตรกร ฯลฯ 

   จากผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผานมาตั้งแต
ปงบประมาณ 2556 จนถึงปจจุบัน ไดมีการดําเนินการโดยสภาเกษตรกรเปนแกนกลางในการ
ประสาน รวบรวมขอมูลปญหาความตองการจากเกษตรกร เช่ือมโยงใหหนวยงานภาครัฐที่มี
หนาที่รับผิดชอบดําเนินการแกไขปญหา หรือบางเรื่องสภาเกษตรกรดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนแกไขปญหา และพัฒนาการเกษตร แตสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศรุนแรงขึ้น สงผลใหเกิดภาวะภัยแลง น้ําทวม การเพิ่มของ
ประชากร สงผลตอปญหาที่ดินทํากินและทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ดินเสื่อมโทรม 
แหลงน้ําขาดแคลน นอกจากนั้นมีการรวมกลุมประชาคมทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆใน
ภูมิภาค ทําขอตกลงเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในกลุมการเจรจาการคาเพื่อ
ประโยชนระหวางประเทศคูคา มาตรการกีดกันทางการคาตางๆ การแขงขันทางการคาสูงขึ้น 
ทั้งดานตนทุน คุณภาพ และรูปแบบความแตกตางของสินคาและผลิตภัณฑ เปนตน สงผลให
ปญหายิ่งซับซอนขึ้น เกษตรกรตองปรับตัวสูง การแกปญหาใหแกเกษตรกรจึงตองดําเนินการให
รวดเร็ว และแกไขไดครอบคลุมตรงประเด็น ดังนัน้บุคลากรของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จึงตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ รวมรวม
ขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาดานการเกษตร 
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2. เปาประสงค 
  เกษตรกรที่มปีญหาเดอืดรอนสามารถแจง และรับคําแนะนําการแกไขปญหาได
อยางมปีระสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย 
  3.1) จํานวนพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติและสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเปาหมาย ไดรับการถายทอดความรู
พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหาได
ครบจํานวนเปาหมายในป 2564 

  3.2) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด สามารถจัดใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและแกไขปญหา รวมทั้งสามารถขยายเครือขายสื่อสารไปยัง
อําเภอและตําบลไดครบ 888 อําเภอ และ 7,403 ตําบลในป 2564 

4. ตัวชี้วัด 
  4.1) รอยละ 70 ของจํานวนพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผานการฝกอบรม สัมมนา
พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูลและจัดทําขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหา    
มีความรูความเขาใจ สามารถนําความรูไปปฏิบัติ 
  4.2) รอยละ 70 ของจํานวนเรื่องที่รวบรวมหรือรับเรื่องปญหาไว  แลว
สามารถดําเนินการแกไขหรอืสงตอใหหนวยงานรับผิดชอบ 

  4.3) รอยละ 70 ของจังหวัดเปาหมาย สามารถจัดใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน และแกไขปญหา รวมทั้งสามารถขยายเครือขายสื่อสารไปยังอําเภอและตําบล
เปาหมาย 

5. แนวทางการพัฒนา 
  5.1) พัฒนากระบวนการรับรูขอเท็จจริงของปญหา นําปญหามาวิเคราะห
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและเสนอหนวยงานรวมทั้งตดิตามผลการชวยเหลือ 

    5.1.1) พัฒนากระบวนการรับรูขอเท็จจริงของปญหา โดยสภา
เกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธบทบาทของสภาเกษตรกร
จังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการรับเรื่องปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร 
เพื่อใหเกษตรกรผูมีปญหาเดือดรอนสามารถแจงหรือยื่นเรื่อง ซึ่งเมื่อรับเรื่องปญหาความ
เดือดรอน หรือรับทราบวาพื้นที่ใดมีความเดือดรอน ขั้นแรก ควรลงพื้นที่ เพื่อรวบรวม
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ขอเท็จจริงของปญหา โดยวิธีสังเกต สัมภาษณ หารือกลุมยอยเกษตรกรผูเดือดรอน (Focus 

Group) เพื่อรวบรวมขอมูลปญหา สาเหตุของปญหา ความเสียหายที่เกษตรกรไดรับ หรือ
คาดการณวาจะเกิดขึ้นตอไป ขอเสนอความตองการหรือแนวทางการแกไขปญหาจากพื้นที่  
ขอมูลหนวยงานที่รับผิดชอบ ขั้นที่สอง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบแกไขปญหาในการเตรียมเอกสารขอมูลจากเกษตรกรผูเดือดรอนกอนยื่นเรื่อง 
หรือเชิญหนวยงานรับผิดชอบไปรวมชี้แจงการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเรื่อง จากนั้นขั้นที่ 3 
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห สังเคราะห เพื่อจัดทําขอเสนอแนวทาง
พัฒนาแกไขปญหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งควรมีสาระสําคัญพอสําหรับหนวยงานที่รับเรื่องจะนําไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินการ แลวเสนอคณะทํางานจังหวัด หรือสภาเกษตรกรจังหวัด
แลวแตกรณีพิจารณา ขัน้ที่ 4 สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการ
แกไขปญหาหรอืสงเรื่องใหหนวยงานรับผดิชอบในจังหวัดพิจารณา หากเกินขีดความสามารถใน
การแกไขปญหาของจังหวัดใหเสนอไปยังหนวยงานระดับกรม /กระทรวง หรือสงใหสภา
เกษตรกรแหงชาติดําเนินการตอไป ขั้นสุดทายสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดติดตาม
ความกาวหนา ทั้งนี้แตละจังหวัดสามารถปรับวิธีดําเนินการและขั้นตอนไดตามความเหมาะสม 
โดยมุงใหเกษตรกรที่เดือดรอนสามารถยื่นเรื่องถึงหนวยงานที่รับผิดชอบชวยแกไขปญหาเปน
สําคัญ 

 5.1.2 การประสานงาน/บูรณาการหนวงานที่เกี่ยวของแกไขปญหา
หนี้สินใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืน โดยตั้งทีมงาน/คณะกรรมการจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบการดําเนินงานโดยตอเนื่องในแตละจังหวัด จัดหาขอมูลเจาหนี้/ลูกหนี้ วิเคราะห
ปญหาลูกหนี้/เจาหนี้ เพื่อสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม จากนั้นสงตอขอมูลลูกหนี้/
เจาหนี้ใหกับผูที่ เกี่ยวของเพื่อพิจารณาแกแกไขปญหาหนี้ใหกับเกษตรกร ทั้งนี้  ยึดหลัก
ดําเนินการโดยการพึ่งตนเองของเกษตรกร การบูรณาการความรวมมือจากภาคสวนตางๆที่
เกี่ยวของ การใหคําแนะนําทางวิชาการแนวทางการประกอบอาชีพ การจัดการทางการเงิน และ
อื่นๆ ควบคูกับการใหสินเช่ือเพื่อเปนหลักประกันวาเกษตรกรจะสามารถนําเงินกูไปใชใหเกิด
ประโยชน รวมทั้งการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบเกษตรและการ
ดํารงชีวติ 

  5.2) เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานใน
การแกไขปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว 

  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดควรสรางความตระหนักใหพนักงานเห็น
ความเดือดรอนของเกษตรกรเปนปญหาสําคัญที่ตองดําเนินการแกไขโดยเรงดวน หรือกําหนด
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แนวทางที่เกษตรกรยื่นเรื่องความเดือดรอนผานคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบล/อําเภอ 
หรือผานทางเครือขายสื่อสารของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน และแกไขปญหา
ทางการเกษตรประจําจังหวัด จากนั้นกําหนดระยะเวลาดําเนินการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล พรอม
จัดทําขอเสนอสงใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ ในการนี้ควรมอบหมายพนักงานผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเรื่องการแกไขปญหา เพื่อสามารถติดตามความกาวหนาการดําเนินงานได 

   5.3) การใชเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ จัดเก็บ และ
ประมวลผลขอมูลเพื่อแกไขปญหา 

   1) การจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและแกไข
ปญหาทางการเกษตรประจําจังหวัด 
       เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารกาวหนาไปมาก เดิมการ
จัดเก็บขอมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร ใชวิธีสํารวจสอบถามขอมูล เดินสํารวจจัดทํา
แผนที่ทํามือ แตปจจุบันมีการใชวิธีสํารวจสภาพพื้นที่โดยใชเครื่องมือ GPS รวมทั้งมีการจัดทํา
ขอมูลพื้นที่รูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS ซึ่งสามารถแสดงแผนที่กายภาพความสูงต่ําของ
พืน้ที่ แหลงน้ํา พื้นที่ปลูกพืช ปาไม ฯลฯ เปนตน เชน ขอมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร หรอืกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําแผนที่การเกษตร เพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานการเกษตรและดานการพาณิชย เชน การใชที่ดิน 
พื้นที่ปลูกพืชสําคัญ 4 ชนิดในจังหวัด  พื้นที่ดินมีปญหา พืชทดแทนพื้นที่ไมเหมาะสมกับพืช
เศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปจจุบัน แหลงน้ําผิวดิน และบอบาดาล โรงงานอุตสาหกรรม แหลง
รับซือ้และสหกรณ ลักษณะการถือครองที่ดนิการเกษตร เปนตน ในการนี้สภาเกษตรกรแหงชาติ
ไดมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร เรื่อง 
“สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ํา โดยเกษตรกรอยางยั่งยืน” เมื่อเมษายน 2559 และไดมีการ
จัดอบรมพนักงานและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่เกี่ยวของในดานการใชประโยชนจาก
โปรแกรมแผนที่ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร ทั้งนี้มีการจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศนํารองที่
จังหวัดลําปาง โดยใชเครื่องมืออุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูเดิม และจัดหาเพิ่ม
บางสวน ทั้งนี้ศูนยสามารถจัดหาขอมูลดานการเกษตรจากแหลงอื่นมาบรรจุในศูนยเพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณของขอมูล เชน ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรอืน สภาพดินที่มีปญหา พื้นที่ปลูก
พืช พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา โรงงาน แหลงรับซื้อและสหกรณที่รับซื้อผลผลิตในทองถิ่น 
เปนตน เพื่อสามารถใชประโยชนในการคนหาปญหาดานการเกษตรในพื้นที่นําไปสูการวางแผน
งาน โครงการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ และประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแก
เกษตรกรและประชาชนผูสนใจ 
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   2) การสรางเครอืขายการสื่อสาร 
       จากการดําเนินงานในชวง 4 ปที่ผานมา  สภาเกษตรกรแหงชาติ
กําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนินโครงการจัดตั้งและสราง
เครือขายสภาเกษตรกรระดับอําเภอและระดับตําบล ดังนั้นภารกิจการสรางเครือขายการ
สื่อสารนี้ สามารถดําเนินการใชสื่อสารทางโทรศัพทมอืถือ ซึ่งเกษตรกรเครือขายใชกันโดยทั่วไป 
ใหสามารถสื่อสารแจงขอมูลปญหา และแนวทางแกไขปญหาเรงดวนเฉพาะหนาได เชน การ
สรางหนา Webpage Facebook Line Group เปนตน นอกจากนั้นสามรถขยายสรางระบบ
เครือขายการตลาดหวงโซอุปทานกับผูเกี่ยวของ เชน ผูขายปจจัยการผลิต โรงงานแปรรูป 
สหกรณ ผูรับซือ้สินคาตลอดจนเครือขายระบบการเปนเกษตรอินทรียฯ เครือขายสื่อสารจะเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกร เชน หากเกษตรกรรายใดประสบปญหาโรคแมลง
ศัตรูพชืระบาด ไมเขาใจวิธีกําจัด สามารถถายรูปลักษณะแมลง และลักษณะพืชที่ถูกทําลาย สง
ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด แลวสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงาน หรือ
ปราชญเกษตรที่มีองคความรู ประสบการณ แนะนําวิธีการกําจัด สงกลับใหเกษตรกรผู
เดือดรอนแกไขปญหาไดโดยเร็ว รวมทั้งเครือขายอาจใชแจงเตือนเมื่อเกิดภาวะน้ําทวมจากพื้นที่
หมูบาน/ตําบล ที่มีระดับสูงกวา จะไหลลงไปยังหมูบาน/ตําบลต่ํากวาใหทราบกอนลวงหนาเพื่อ
ปองกันความเสียหาย นอกจากนั้นเครือขายสื่อสารยังเกิดประโยชนในการแจงขาวสารขอมูล
ทางวิชาการ และงานอื่นๆ 
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ยุทธศาสตรที ่2 
พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 

ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม 

**************************** 

 
1. สถานการณ 
  ที่ผานมาการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรเปนการดําเนินการของแตละกรม    
แตละกระทรวง ซึ่งถูกจํากัดโดยกรอบบทบาทภารกิจของแตละหนวยงาน  ทําใหมีสถานะ      
เปนเพียง “แผนงานของกรม แผนงานของกระทรวง” ที่ตองการจะทําเทานั้น ไมเปนแผนพัฒนา
เกษตรกร และภาคเกษตรกรรมที่ครอบคลุมสามารถตอบโจทยปญหาความตองการพัฒนา
แกไขปญหาของเกษตรกร ตั้งแตการผลิต  การแปรรูป จนถึงการตลาดอยางครบวงจร แต
ขอเท็จจริงแลวในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม จะตองมีความเกี่ยวของกับนโยบาย และการ
ดําเนินการตามภารกิจของภาคราชการหลายหนวยงาน ในสวนของสภาเกษตรกรแหงชาติใน
ปงบประมาณ 2557 ไดกําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนิน
โครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับตําบล และระดับอําเภอ ซึ่งแตละจังหวัดเริ่มจากจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล
กอน โดยจัดเก็บรวบรวมขอมูลดานการเกษตรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คุณภาพดิน แหลง
น้ํา จํานวนและชนิดการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว และสัตวน้ํา จํานวนเกษตรกร จํานวนกลุม/องคกร 
แหลงตลาดฯ เปนตน นอกจากนั้นบางจังหวัดสํารวจแบบสอบถามปญหาดานการเกษตร และ
ความตองการแกไขปญหา นํามาวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนฯดวย เมื่อวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางดานการเกษตรแลว จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากเกษตรกร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการที่จะ
ดําเนนิการตามแผน จากนั้นจัดทํารูปเลมแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล ตอมาเมื่อประมวลแผน
ของตําบลตางๆ ในอําเภอเดียวกันแลว จัดทําเปนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ โดยมีการ
จัดประชุมผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมอําเภอ 
จากนั้นประมวลแผนของอําเภอตางๆ ในจังหวัดขึน้เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 
ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2558 ไดมีกิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมใหเกิดผลในทาง
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ปฏิบัติ โดยนําสงโครงการที่ไดจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล เสนอใหองคการบริหารสวน
ตําบล หรือเทศบาล แลวแตกรณี สนับสนุนรับไปดําเนินการ สวนโครงการอีกสวนหนึ่งที่ไดจาก
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เสนอใหหนวยงานราชการระดับจังหวัด องคการ
บริหารสวนจังหวัดใหการสนับสนุน ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมา สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสวนใหญ สามารถจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และระดับอําเภอไดตาม
เปาหมาย แตเมื่อเสนอหนวยงานใหชวยรับไปดําเนินการขับเคลื่อน กลับมีผลโครงการที่หนวยงาน
รับไปดําเนินการไดนอย ยังไมเกิดประโยชนแกเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้นอกจากเรื่องความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กับหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการที่จะรับโครงการไปสนับสนุนดําเนินการแลว 
อีกสวนหนึ่งเนื่องจากคุณภาพของแผนพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการจัดทําที่ยังไม
เขมขน และภาคสวนตางๆยังไมมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนอยางจริงจัง นอกจากนั้น
โครงการที่จัดทําและเสนอไปขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆยังขาดความชัดเจน ดังนั้นจึง
ควรตองพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และผูแทนสมาชิกสภาเกษตรกร รวมทั้งคณะผูปฏิบัติงาน
ระดับตําบล และอําเภอที่เกี่ยวของใหสามารถจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนใหเกิดผลในพืน้ที่ 

2. เปาประสงค 
  ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่มีการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางเปน
ระบบ และบูรณาการกับภาคีภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและแกไขปญหา
ดานการเกษตรอื่นๆ 

3. เปาหมาย 
  3.1) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลที่จัดทํา มีกระบวนการรวบรวมขอมูล
ดานการเกษตร การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคี
ภาคสวนที่เกี่ยวของ กอใหเกิดการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
และไดขอมูลปญหาดานการเกษตรอื่นที่สําคัญทุกตําบล รวม 6,512 ตําบล ในป 2564 

  3.2) พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด          
ที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม ไดรับการถายทอดความรูครบตาม
เปาหมายในป 2564 

  3.3) มีการขับเคลื่อนโครงการที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล
เปาหมาย ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ โดยสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ดําเนินการเอง หรอืประสานหนวยงานในพื้นที่รับไปดําเนนิการ 
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4. ตัวชี้วัด 
  4.1) รอยละ 70 ของตําบลเปาหมายที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตําบล มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมและไดปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรเพื่อจัดทําโครงการหรอืขอเสนอหนวยงานตอไป 

  4.2) รอยละ 70 ของพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดที่ผานการอบรมมีความรูความเขาใจกระบวนการจัดทําแผนฯคุณภาพ 

5. แนวทางการพัฒนา 
  5.1) พัฒนากระบวนการรวบรวมขอมูลสภาพปญหาในพื้นที่ การวิเคราะห
ศักยภาพเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการเกษตร 

  สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ขอมูลจากหนวยงานอื่นในพื้นที่ 
และขอมูลจากการสํารวจสอบถามประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร โดยใช
ความตองการตลาดนําการผลิต เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จากนั้นนํา
ขอมูลปญหาความตองการไปนําเสนอในที่ประชุมระดมความคิดเห็น ซึ่งมีภาคีภาคสวนทั้ง
เกษตรกร ภาคราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งปราชญเกษตร เพื่อระดมความเห็นมุงใหเกิดผล
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความ
ตองการของตลาด ทั้งนี้เมื่อที่ประชุมภาคีภาคสวนรวมกําหนดโครงการภายใตแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบลขึ้นแลว การจัดทําโครงการตองมีความชัดเจนและสอดคลองกัน ตั้งแตการ
เขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดํา เนินการ 
งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด และควรเปนโครงการที่มีความ
เปนไปได มีขนาดเหมาะสมที่หนวยงานรับผดิชอบจะรับไปดําเนนิการ 

  5.2) พัฒนาบุคลากรพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 

  สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ จัดฝกอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพ การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม แกพนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งมีหนาที่จัดทําแผนฯ รวมทั้งแกผูแทนเกษตรกรที่เกี่ยวของดาน
การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตั้งแตกระบวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงตางๆ    
ทั้งขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ การวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล เพื่อใหไดประเด็นปญหาดานการเกษตร ความตองการพัฒนาและแกไขปญหา 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา จากนั้นกําหนด
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โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนพัฒนาเกษตรกรรม นอกจากนั้นจัดอบรมหลักและวิธีการเขียน
โครงการใหชัดเจน เพื่อสามารถสงใหหนวยงานรับไปดําเนนิการ 

  5.3) การประสานหนวยงานและภาคีภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งตดิตามผล 

  สืบเนื่องจากการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล มุงให
เกิดการรวมกลุมพัฒนาอาชีพรายสินคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่นๆ นอกจากนนั้นได
จัดทําโครงการตางๆภายใตแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่ชัดเจนแลว ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอน
ที่สําคัญ ทําอยางไรจะใหโครงการที่รวมกันคิด รวมกันจัดทํามานี้ จะไดถูกนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกเกษตรกร ซึ่งตองอาศัยการประสานความรวมมอืจากภาคตีางๆที่เกี่ยวของ โดยการ
ประสานความรวมมือนั้น ตองสรางการมีสวนรวม ตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผน การรวมระดม
ความคิดเห็น โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรในพื้นที่นั้นๆ  เขารวม เชน 
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานพาณชิยจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน 
นอกจากนั้นหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ซึ่งสภาเกษตรกรจะประสานขอให
สนับสนุนรับโครงการไปดําเนินการ ก็ควรเชิญเขามามีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดเห็น
ดวย รวมทั้งภาคเอกชน ไดแก พอคาผูรับซื้อผลผลิตการเกษตรชนิดที่จะดําเนินการสงเสริมใน
พื้นที่ ตลอดจนปราชญเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการระดมความคิดเห็นเพื่อไดขอเสนอ
คําแนะนําจากภาคีสวนตางๆที่เกี่ยวของขางตนในการกําหนดแนวทางการพัฒนา และกําหนด
โครงการที่เหมาะสมมีความเปนไปได หลังจากการมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนกระบวนการจัดทํา
แผนแลว ในขั้นตอนขับเคลื่อนการดําเนินงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสามารถพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่สามารถดําเนินการไดเองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ งอาจบูรณาการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชน นอกจากนั้นในโครงการสวนที่เหลือประสานเสนอขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผดิชอบ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือ
องคการบริหารสวนจังหวัด หรอืหนวยงานราชการในจังหวัด 

  ในดานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ซึ่งสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดควรมีการติดตามความกาวหนาผลการดําเนนิโครงการที่สําคัญ โดยเฉพาะโครงการตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อทราบผลการดําเนินโครงการวาดําเนินกิจกรรม
ตางๆกาวหนาแลวเสร็จตามเปาหมายและระยะเวลาที่วางแผนไวหรือไม การใชจายเงิน
งบประมาณลาชากวาแผนเพียงใด ซึ่งสวนใหญจะไดขอมูลเชิงปริมาณที่จะนําไปใชประโยชน 
นอกจากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีความพรอมดานศักยภาพของบุคลากรและ
งบประมาณสามารถเลือกโครงการที่สําคัญมีผลกระทบแกเกษตรกร เพื่อทําการประเมินผล



90 ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 

 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยประเมินทั้งกิจกรรมภายใตโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ วัตถุประสงค
โครงการวาดําเนินการไดบรรลุผลเพียงใด ทั้งนี้การประเมินผลโครงการจะทําใหทราบผลการ
ดําเนินงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ และ
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรมากขึ้นในโอกาส
ตอไป 
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ยุทธศาสตรที ่3 
การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร            

และเครือขาย 
**************************** 

 

1. สถานการณ 
  นโยบายของทุกรัฐบาลที่ผานมา มุงใหประชาชนกินดีอยูดี ภายใตระบบ
เศรษฐกิจเสรี โดยประชาชนเปาหมายการพัฒนาจําแนกได 2 กลุม ไดแก ภาคเอกชน ซึ่ง
ดําเนินการเริ่มธุรกิจดวยตนเองหรือครอบครัว แลวคอยๆ สรางตัวขึ้นขยายกิจการ เปนหาง
หุนสวน บริษัท บริษัทมหาชน และบริษัทขามชาติ เปนตน โดยมากรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุน 
ซึ่งภาคเอกชนเหลานั้นมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แมกําไรสวนใหญตก
แกเจาของกิจการหรือผูถือหุน แตก็ไดชวยเปนกลไกใหเกิดประโยชนแกประชาชน โดยในภาค
เกษตรกรรมไดชวยในดานการผลิต และการตลาดที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายยอย สวน
อีกภาคสวนหนึ่ง ไดแก กลุม/องคกรเกษตรกร ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ออนดอย
ทางเศรษฐกิจ ขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการผลิต องคความรู สินเช่ือ การตลาด ฯลฯ 
โดยเกษตรกรรายยอยดังกลาว รวมตัวเบื้องตนเปนกลุมอาชีพตางๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต 
พัฒนาคุณภาพผลผลิต สรางอํานาจการตอรอง เปนการรวมกลุมอยางไมเปนทางการ เชน กลุม
ผลิตมังคุดคุณภาพ กลุมผลิตโคเนื้อ เปนตน จากนั้นมีการสรางความมั่นคงเพิ่มขึ้น โดยจด
ทะเบียนกับหนวยงานราชการ เปนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร สหกรณ และชุมนุม
สหกรณตามลําดับ ซึ่งกลุม/องคกรเกษตรกรเหลานี้ ภาครัฐใหการสนับสนุนมาโดยตลอด
ตอเนื่อง เชน การยกเวนภาษี การจัดทําโครงการใหความชวยเหลือแกไขปญหาดานราคา
ผลผลิต การสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ํา การสงเสริมอาชีพ และการสนับสนุนเครื่องจักร 
อุปกรณทางการเกษตร เปนตน แมมีบางกลุม/องคกรเกษตรกรที่ขยายธุรกิจใหบริการสมาชิก
เพิ่มมากขึ้น มีทุนดําเนินงาน และกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น แตกลุม/องคกรเกษตรกรสวนใหญยังตอง
พึ่งพาการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจของภาคเอกชน ผูประกอบการมี
ความกระตอืรอืรน รายได กําไรเปนของตนเอง มคีวามรูความเช่ียวชาญดานธุรกิจการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดครบวงจร การจัดการธุรกิจมีความคลองตัว ยืดหยุนในการปรับตัวสูง 
สวนกลุม/องคกรเกษตรกร สมาชิกยังขาดความศรัทธา กระตือรือรน และมีสวนรวมกับองคกร
อยางจริงจัง การนําของคณะกรรมการและฝายจัดการมีขอจํากัดดานความรูความเช่ียวชาญ  
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ในการดําเนินธุรกิจ ดําเนินธุรกิจไดไมครบวงจรจนถึงการแปรรูปและการตลาด สวนใหญ
รวบรวมผลผลติจากสมาชิกแลวขายใหพอคาในรูปวัตถุดิบเกษตร มีกฎระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไม
ยืดหยุนในการปรับตัว 

  ภาคการเกษตรมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ โดยมี เกษตรกร 4.7           
ลานครัวเรอืน หรือ 16.59 ลานคน คิดเปน 43 % ของแรงงานทั้งระบบ มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
รวม 1.013 ลานลานบาท คิดเปน 8.4 % ของ GDP โดยภาคอุตสาหกรรม คิดเปน 39.00 % 

ของ GDP และภาคบริการ (ไมรวมคาปลีก/คาสง) คิดเปน 35 % ของ GDP ทั้งนี้แมวาภาค
เกษตรมีสัดสวน GDP นอยกวาภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แตมีประชากรในภาคเกษตร
เปนคนสวนใหญของประเทศ ซึ่งเปนผลใหเกิดความเหลื่อมล้ํา กระจุกตัวของรายได ขณะที่
เกษตรกรยังคงเปนกลุมคนยากจนที่สุด ดอยความสามารถในการแขงขัน ถูกเอาเปรียบดาน
ปจจัยการผลิตและราคา ขาดการรวมตัวเปนองคกรที่เขมแข็ง โดยในสวนของสหกรณซึ่งถือวา
เปนองคกรของเกษตรกรที่เขมแข็งเมื่อเทียบกับกลุมอาชีพ วสิาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร ใน
ป 2558 มีสหกรณที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรจํานวนรอยละ 49.51 ของจํานวนสหกรณ
ทั้งหมด (ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร) รวม 8,000 แหง มีจํานวนเกษตรกรเปน
สมาชิก 6.4 ลานคน มูลคาธุรกิจใหบริการเกษตรกรสมาชิกจํานวนรอยละ 25 ของมูลคาธุรกิจ
รวมของสหกรณทั้งหมด (ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร) รวม 2.25 ลานลานบาท 
ทั้งนี้หากพิจารณาผลการรวบรวมผลผลิตขาวและยางพาราของสหกรณ ภาคการเกษตรพบวา 
สหกรณภาคการเกษตรรวบรวมขาวเปลือกในฤดูกาลผลิตป 2557/2558 คิดเปนรอยละ 
7.10 ของผลผลิตขาวเปลือกทั้งประเทศ สวนยางพารารวบรวมผลผลิตในป 2558 ไดเพียง
รอยละ 5.60 ของผลผลิตยางพาราทั้งประเทศ ดังนั้นจึงควรสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร 
มุงใหเกษตรกรพึ่งตนเองได และสรางความเขมแข็งแกองคกรเกษตรกรใหเปนองคกรที่สามารถ
ดําเนนิธุรกิจครบวงจร มุงสูการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และบริการธุรกิจตามความตองการของ
สมาชิก 

  อยางไรก็ตามเกษตรกรบางสวนที่มุงมั่นดําเนินกิจกรรมเกษตรตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม วนเกษตรหรือ
เกษตรอินทรีย เปนตน ก็สามารถดําเนินการตามแนวทางมุงใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได 
ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก เชน ปุยเคมี ยาเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยเมื่อดําเนินงานกลุม
ของตนเองเขมแข็ง สามารถสรางเครือขายดําเนินกิจกรรมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 เชน 
การรวมกลุมผลิตปุยอินทรีย รวมกลุมแปรรูผลิตผล เปนตน นอกจากนั้นการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย เนนการผลิตเพื่อมุงสรางมาตรฐานคุณภาพสินคาอินทรียใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งกระทรวง
พาณชิยมีนโยบายสงเสริมและจัดหาแหลงตลาดรองรับ 
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2. เปาประสงค 
  เกษตรกรรวมตัวตั้งองคกรรายสินคาเกษตร หรือพัฒนาองคกรเกษตรกรราย
สินคาที่มีอยูเดิม และสามารถดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมใหบริการสมาชิก รวมทั้งเกษตรกรมี
ความสามารถดานจัดการฟารม 

3. เปาหมาย 
  3.1) มีเกษตรกรรุนใหมดานการจัดการฟารมอําเภอละ 1 ราย/ป รวม 888 
ราย/ป 

  3.2) คัดเลือกศูนยสัมมาชีพตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 77 จังหวัด เพื่อเปน
แหลงเผยแพรองคความรูจังหวัดละ 1 ศูนย  รวม 77 ศูนย/ป และสรางนวัตกรรมเกษตร
จังหวัดละ 1 นวัตกรรม รวม 77 นวัตกรรม 

  3.3) มีการรวมตัวเกษตรกร ตั้งองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร หรือพัฒนา
องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรที่มีอยูเดิมอยางนอย 1 องคกรในทุกตําบลที่มีการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล รวม 6,512 ตําบลในป 2564 

4. ตัวชี้วัด 
  4.1) รอยละ 70 ของอําเภอเปาหมาย สามารถสรางเกษตรกรรุนใหมดานการ
จัดการฟารม 

  4.2) รอยละ 70 ของศูนยสัมมาชีพตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
เผยแพรความรูแกเกษตรกรอื่น 

  4.3) รอยละ 70 ของตําบลเปาหมายที่จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล มี
การรวมกลุมจัดตั้งองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรได หรือมีการพัฒนาองคกรเกษตรกรราย
สินคาที่มอียูเดิม 

5. แนวทางการพัฒนา 
  5.1) สงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดานการจัดการฟารมสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติและแบงปนความรูแกเกษตรกรอื่น ไดแก  พัฒนาเกษตรกรสมาชิกองคกร (Smart 

Members) โดยมีการประชุมชีแ้จงอบรมใหเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิก สรางศรัทธาและรูสึก
เปนเจาขององคกร สรางโอกาสเขาถึงแหลงขอมูล แหลงเงินทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพดานการจัดการฟารม การผลิต แปรรูปและการตลาด นอกจากนั้น
สงเสริมใหเกิดเกษตรกรตนแบบทั้งดานการจัดการฟารมและตนแบบนวัตกรรมเพื่อถายทอดสู
เกษตรกรอื่น 
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  ในกรณีนี้ นวัตกรรมเกษตร หมายถึง การใชเทคโนโลยีสมัยใหมรวมกับภูมิปญญา
ดานการเกษตรที่มีอยูเดิมในพื้นที่ กอใหเกิดความแตกตางของผลิตผล หรือผลิตภัณฑทาง
การเกษตร หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตใหมๆ ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลคา 

  ยุวเกษตรกร หมายถึง บุตรหลาน ทายาทเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม หรือผูที่มี
ความประสงคจะมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  5.2) สงเสริมใหกรรมการและพนักงานขององคกรเกษตรกร และกลุมยุว
เกษตรกรมีความรูในการจัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม รวมทั้งการสราง
เครือขาย 

   5.2.1) พัฒนาคณะกรรมการและฝายจัดการ (Smart Manager) โดย
มุงใหคณะกรรมการและฝายจัดการขององคกรมีความรูความสามารถดานการจัดการธุรกิจ
ขององคกรเกษตรกร รวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับธุรกิจภาคเอกชน ภาคีเครือขาย 

   5.2.2) พัฒนาระบบบริหาร (Smart Management) โดยสงเสริมให
คณะกรรมการและฝายจัดการขององคกร ปรับระเบียบบริหารจัดการใหยืดหยุน ปรับตัวไดเร็ว
ตามสถานการณ บริหารดวยความโปรงใส มีธรรมาภิบาล รับฟงความตองการจากสมาชิกเพื่อ
ดําเนนิธุรกิจ และสรางความเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจแนวประชารัฐ 

   5.2.3) พัฒนาธุรกิจ (Smart Business) โดยมุงจัดการธุรกิจองคกร
เกษตรกรใหครบ Supply Chain มุงสูการแปรรูปเพิ่มมูลคา แทนการผลิตและขายเปนวัตถุดิบ
อยางเดียว รวมทั้งใชธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพเปนแกนนํา ตามดวยธุรกิจอื่นอยางครบวงจร 

  5.3) ตดิตามและรวมดําเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของสวนราชการและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ติดตามขอมูลขาวสารนโยบายของภาครัฐ และแผนงาน/โครงการ
ตางๆที่ภาครัฐมุงกระจายความชวยเหลือไปยังเกษตรกร และองคกรเกษตรกรในพื้นที่ โดยเมื่ อ
ศึกษารายละเอียดโครงการตามนโยบายตางๆ แลว สามารถกระตุนและสนับสนุนใหเกษตรกร 
และองคกรเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดพัฒนาสราง
ความเขมแข็งไวแลว ใหสามารถเขารวมโครงการดังกลาวเพื่อประโยชนแกเกษตรกรในพืน้ที่ 
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ยุทธศาสตรที ่4 
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม 

**************************** 
 

1. สถานการณ 
  “เกษตรอุตสาหกรรม” ตามยุทธศาสตรที่ 4 นี้ หมายถึง เกษตรกรหรือองคกร
เกษตรกรที่สามารถดําเนินการเพิ่มมูลคาผลผลิต หรอืดําเนนิการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต 

  ตลอดระยะเวลากวาครึ่งศรวรรษของการพัฒนาสมัยใหม เกิดปญหาความ
เหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมทางสังคม ปญหาความยากจน และความออนแอของเกษตรกร และ
ชุมชนเกษตรกรรมทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 มีครัวเรือนเกษตรกรยากจนจํานวน 1.75 ลานครัวเรือน และชองวางระหวางกลุม
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดสูงสุด หรือรวยที่สุดตอครัวเรือนที่มีรายไดต่ําสุดหรือจนที่สุด หาง
กันถึง 18.02 เทา ทั้งนี้ปญหาที่สําคัญคือ โดยทั่วไปเกษตรกรยังขายผลผลิตการเกษตรในรูป
วัตถุดิบเปนหลัก การแปรรูปสินคายังมีนอย ซึ่งนอกจากจะมีขอจํากัดดานการบริหารจัดการ 
และจําหนายไดราคาต่ํากวาสินคาเกษตรที่มีการแปรรูปขั้นสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรยังขาด
การรวมกลุม หรือมีการรวมเปนกลุม/องคกร แตไมเขมแข็ง ไมมีพลังอํานาจในการตอรองราคา 

โดยพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา ทั้งปจจัยการผลิตและราคาผลผลิต เกษตรกรไมสามารถ
บริหารจัดการการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดดวยตนเองอยางเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยยัง
พึ่งตนเองนอย รอคอยการชวยเหลือจากรัฐบาลเปนหลัก แตนโยบายแนวทางมาตรการพัฒนา
แกไขปญหาทางการเกษตรของภาครัฐในชวงที่ผานมา เนนแกปญหาเฉพาะหนาปลายเหตุ ไม
เบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาด และดําเนินการไมตอเนื่องจริงจัง 
ทําใหปญหายังคงอยู เปนการระงับปญหาไวช่ัวคราว หากไมมีการแปรรูปผลผลิตสราง
มูลคาเพิ่ม จากขอมูลผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ซึ่งถือวาเปนองคกรเกษตรกรที่เขมแข็ง
กวากลุมอาชีพ วสิาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร โดยในป 2558 สหกรณรวบรวมผลผลิตได 
81,111 ลานบาท แตแปรรูปผลผลิตไดเพียง 23,966 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.54 
ของผลผลิตที่รวบรวมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่สหกรณรวบรวมทั้งหมดแลว 
เปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับที่ภาคเอกชนรวบรวม สวนใหญเกษตรกรจึงขายผลผลิตในรูป
วัตถุดิบใหแกพอคาผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนําไปแปรรูป ทั้งนี้เกษตรกรบางกลุมที่มี
ฐานะออนดอยทางเศรษฐกิจมาก และดําเนินการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตเพื่อใหมี
อาหารพอบริโภคในครัวเรือน “พอกิน” กอน จากนั้นมีสวนเหลือเพื่อขาย “ใชหนี้สิน” ทําการ
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ผลิตลดการใชสารเคมี มุงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย ก็ยังคงประสบปญหา
ขายสินคาราคาต่ํา หากไมรวมกลุมแปรรูปเพิ่มมูลคา 

  ตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ระบุวา โครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิม เปน “เกษตรกรแบบพึ่งพาตนเอง” ตอมาวิวัฒนาการเปน 
“สังคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพิ่มมูลคา” และในอนาคตจะปรับเปลี่ยนสู “สังคมฐานความรู 
เศรษฐกิจสรางมูลคา” ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น ประเทศไทยยังมีจุดออนระบบ
เศรษฐกิจ มีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ฐาน
การผลิตเกษตร และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย 

  ดังนั้น การพัฒนาภาคการเกษตรตามยุทธศาสตรของสภาเกษตรกรแหงชาติ   
ป 2560 – ป 2564 ควรตองปรับเปลี่ยนไปเปน “การพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตร
อุตสาหกรรม” โดยใชเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นตนและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑแปรรูป
ตางๆ หรืออกีนัยหนึ่งคอื การสงเสริมใหเกษตรกรเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน 
และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตแทนการขายในรูปวัตถุดิบ
นั่นเอง นอกจากนั้นแนวทางรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม สามารถดําเนินการ
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่สอง คือ รวมกันในรูปกลุมหรือสหกรณ ดวยความรวมมือ
ของหนวยงานราชการ มูลนิธิ และเอกชนเพื่อชวยเหลือดานการผลิต การตลาด การเปนอยู
ตางๆ และในขั้นที่สามจะตองรวมมือกับสถาบันการเงินและการพลังงานเพื่อชวยเหลือดานการ
จัดตัง้ และบริหารโรงสี รานสหกรณ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน 

2. เปาประสงค 
  องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร ไดรับการพัฒนาธุรกิจขององคกรมุงสูเกษตร
อุตสาหกรรม 

3. เปาหมาย 
  องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรเปาหมายที่จัดตั้งขึ้น สามารถพัฒนาการ
ดําเนนิธุรกิจสูเกษตรอุตสาหกรรม รวมจํานวน 1,258 องคกรเกษตร ในป 2564 

4. ตัวชี้วัด 
  รอยละ 17 ของจํานวนองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรเปาหมายที่จัดตั้งขึ้น 
สามารถพัฒนาการผลิตการแปรรูป และการตลาดสูเกษตรอุตสาหกรรม 
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5. แนวทางการพัฒนา 
  5.1) การจัดตั้งและสรางความเขมแข็งของเกษตรกร องคกรเกษตรกรราย
สินคา รวมทั้งการสรางเครือขาย 

   5.1.1) การกําหนดแผนธุรกิจแปรรูปสินคาขององคกร เมื่อองคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตรที่มีการรวมตัวจัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนผลจากการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบลตามยุทธศาสตรที่ 2 และตอมาไดมีการริเริ่มดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมของ
องคกร โดยมีธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพเปนแกนนํา ตามดวยดําเนินธุรกิจสินเช่ือรวมซื้อปจจัย
การผลิต และจัดหาแหลงตลาดจําหนายผลผลิต เปนตน  ตามยุทธศาสตรที่ 3 จากนั้นตาม
ยุทธศาสตรที่ 4 คณะกรรมการองคกร และฝายจัดการหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตัวแทนสมาชิก และพอคาเอกชน กําหนดแผนพัฒนาสินคาเกษตรเปนเกษตรอุตสาหกรรม โดย
กําหนดเปาหมายชนิดผลิตภัณฑ ปริมาณ วัตถุดิบที่ตองการ เครื่องจักรอุปกรณแปรรูป  เงินทุน 
และเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจแปรรูป และแหลงตลาด รวมทั้งประมาณการ
คาใชจาย-รายไดจากธุรกิจการแปรรูป 

   5.1.2) จัดประชุมชี้แจงแผนธุรกิจการแปรรูปสินคาเกษตรขององคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตร รวมทั้งแนวทางดําเนินการตามแผนแกสมาชิกขององคกร 

   หลักของเกษตรอุตสาหกรรม มุงใหเกษตรกรสมาชิกในฐานะผูผลิต
วัตถุดิบ และอีกฐานะหนึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจแปรรูปดวย จึงควรชี้แจงใหเกษตรกรสมาชิก
มีสวนรวมแสดงความคดิเห็นตามแผน 

   - ชนิดและปริมาณผลติภัณฑที่จะไดจากการแปรรูปผลผลิต 

   - ปริมาณวัตถุดิบที่ตองการนําเขาแปรรูป (ทั้งคุณภาพ และประมาณ
การราคารับซื้อ) หากวัตถุดิบไมพอเพียง ควรขยายรับสมาชิกเพิ่ม หรือขยายเครือขายเพิ่ม
หรอืไมเพียงใด 

   - เครื่องจักรอุปกรณแปรรูป ขนาด/คุณลักษณะ/กําลังการผลิต 

   - เงินทุนและเทคโนโลยี จะจัดหาจากแหลงใด ตองมีการระดมทุนจาก
สมาชิกหรอืไม 
   - การบริหารจัดการธุรกิจแปรรูป โดยควรเพิ่มพนักงานจํานวนเทาไร   
มีคุณสมบัติอยางไร 

   - แหลงตลาดผลิตภัณฑแปรรูปที่ผลิตได จะนําไปขายใคร ประมาณ
การราคา 
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   - ประมาณการรายได-คาใชจายธุรกิจแปรรูป โดยทําแลวจะคุมคาแก
การลงทุนและองคกรจะมีกําไรเมื่อใด 

   - ดําเนินธุรกิจแปรรูปแลว จํานวนเกษตรกรที่จะไดประโยชน และได
ประโยชนอยางไร 

   5.1.3) เตรียมจัดหาเงินทุน เครื่องจักร อุปกรณแปรรูป และบุคลากร 

นําเสนอแผนงาน/โครงการแปรรูปสินคาเกษตรผานแหลงเงินทุน ในกรณีที่ตองจัดหาเงินทุน
สนับสนุน SME ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพิ่มทุนจากสมาชิก นอกจากนั้นเตรียมจัดหา
เครื่องอุปกรณการแปรรูป กอสรางโรงงาน รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
บริหารจัดการธุรกิจแปรรูป 

  5.2) การใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา
เกษตรแปรรูปขั้นตน และ SME เกษตร 

   5.2.1) การประสานงานเพื่อนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใชแปรรูป
สินคา สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สามารถประสานหนวยงานเพื่อนํา
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเกษตร เผยแพรองคความรูแกเกษตรตามแผนธุรกิจแปรรูป โดย 
“เกษตรอุตสาหกรรม” สามารถดําเนินการไดตั้งแตการรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ บรรจุหีบหอ 

เชน ในกรณีของผักและผลไมเปนการเพิ่มมูลคา แตบางกรณีการแปรรูปตองใชเครื่องจักรกล
อุปกรณในการแปรรูป เชน การผลิตมันเสนสะอาด การสีขาวสารบรรจุถุง การแปรรูปน้ําผลไม 
การแปรรูปยางพารา และปาลมน้ํามัน เปนตน ซึ่งสามารถประสานหนวยงาน/องคกร/หรือ
เกษตรกรที่มีองคความรูเทคโนโลยี นวัตกรรมมาสงเสริมในหวงโซอุปทาน ตั้งแตการวาง
แผนการผลิต กําหนดแผนการผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทยอยเขาโรงงาน ไมกระจุกตัวใน
ชวงเวลาเดียวกัน ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหได
มาตรฐานนําเขาสูกระบวนการแปรรูป ทั้งนี้เมื่อถึงขั้นตอนการแปรรูป ก็สามารถประสานการใช
เทคโนโลยีสําหรับเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ไดปริมาณผลิตภัณฑแปรรูปและ
คุณภาพสูง ตลอดจนการตลาด เปนตน 

   5.2.2) ระบบงานและบุคลากรในธุรกิจแปรรูป  ในธุรกิจการแปรรูป
สินคาเกษตรนี้ควรตองมีระบบขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งบุคลากรดานการ
จัดการธุรกิจแปรรูป ตองมีความรูประสบการณแตละขั้นตอนกระบวนการผลิต เชน การคัด
คุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูป การหาตลาดจําหนาย การบริหารเงินทุน และสต็อกสินคา เปนตน 
เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นไมเฉพาะการขาดทุน แตกระทบถึงความเชื่อถือดานการตลาด
ดวย 
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  5.3) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยการใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมขั้นสูง องคกรเกษตรกรบางองคกรที่มีศักยภาพ และมีความพรอมในการดําเนินการ
เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ หรอืรวมทุนกับผูประกอบการอื่น เนื่องจากตองใชเงินทุน
สูง เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ตลอดจนแหลงตลาดซึ่งครอบคลุมทั้งในและตางประเทศ 
เชน โรงงานแปรรูปยางเครพ โรงงานสกัดน้ํามันปาลม เปนตน ซึ่งตองอาศัยความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ และเครือขายการตลาด รวมทั้งประสบการณการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหได
สินคาคุณภาพดี ตนทุนต่ํา 

  สรุปการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่  4  นี้ เปนการขับเคลื่อนองคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตรที่มีความพรอม เพื่อดําเนินธุรกิจแปรรูปขององคกร เกิด “เกษตร
อุตสาหกรรม” ซึ่งสามารถดําเนินการไดตั้งแตการคัดคุณภาพ /หีบหอเพิ่มมูลคา การใช
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหเกิดการแปรรูปขั้นตน เชน SME หรือบางองคกรเกษตรที่มีศักยภาพ
สามารถดําเนินการไปสูเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งตองใชเทคโนโลยีนวัตกรรมขัน้สูง 
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สวนท่ี 4 
การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

 
4.1) การเผยแพรสรางความเขาใจยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564 
  ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564 เปนยุทธศาสตรฉบับที่ 
2 ขององคกรจะประสบผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพียงใด ขึ้นอยูกับผูบริหารทั้งของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และผูปฏิบัติในพื้นที่ ไดแก สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด พนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด ที่มีความรูความเขาใจวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค และตัวชี้วัด 
พรอมแนวทางดําเนินโครงการ เพื่อมุงดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางดําเนินการ 
ดังนี ้
  4.1.1) เสนอกรอบยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564    
ตอที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อขอความเห็นชอบ ในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่  14-15 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 และใหแตละจังหวัดไปประชุมหารือถึง
แนวทางการดําเนินงานตอไป 
  4.1.2) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนํายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ        
ป 2560 – 2564 เสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 
  4.1.3) เมื่อการมกีารจัดประชุมสัมมนาหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
และพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 
2560 ใหมกีารบรรจุวิชายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ไวดวย เพื่อ
สรางความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
  4.1.4) สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ชี้แจง/บรรยายเผยแพรยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ใหแกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อสราง
ความเขาใจนําไปขับเคลื่อนรวมกัน 
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  4.1.5) สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประชาสัมพันธเผยแพรยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ใหแกคณะ
ผูปฏิบัติงานในเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ รวมทั้งหนวยงานราชการใน
พื้นที่ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจยุทธศาสตรของสภา
เกษตรกรแกภาคีเครือขายที่จะรวมปฏิบัติงาน 

4.2) การนํายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงขาติ ป 2560 – ป 2564 ไปสูการปฏิบัติ 
  4.2.1) สภาเกษตรกรจังหวัด คณะทํางานประจําสภาเกษตรกรจังหวัด และ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดในแตละป เปนลําดับแรก หากดําเนินโครงการตามนโยบาย
ยุทธศาสตรแลวเสร็จ และยังมีเงินงบประมาณเหลือ จึงนําไปดําเนินโครงการ/กิจกรรมอื่นที่จังหวัด
ริเริ่ม ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่ริเริ่มดําเนินการเพิ่มเติมนี้ ควรสอดคลองสนับสนุนกลยุทธ และ
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ดวย โดยการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
บางโครงการ สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการเอง บาง
โครงการ/กิจกรรมดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกับหนวยงาน/องคกรอื่น ในขณะที่บาง
โครงการ/กิจกรรมประสานสงใหหนวยงานอื่นดําเนินการ 
  4.2.2) สภาเกษตรกรแหงชาติ คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ 
และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ โดยประสานการแกไข
ปญหาและพัฒนาการเกษตร กรณีรับเรื่องปญหาขอเสนอ มาดําเนินการแลว เกินขีด
ความสามารถแกไขในจังหวัด สงใหสภาเกษตรกรแหงชาติดําเนินการ กรณีนี้ผูประสานงาน
ประจําคณะกรรมการแตละคณะที่รับผิดชอบ ตองเรงวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล พรอมจัดทํา
ขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหาโดยรวดเร็ว พรอมประสานงานสงใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนนิการ  

4.3) การติดตามความกาวหนาโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกร
แหงชาติ ป 2560 – ป 2564 
  4.3.1) คณะกรรมการดานยุทธศาสตร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม 
และงบประมาณประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ ดําเนนิการตดิตามผลการปฏิบัติงานประจําปของ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมุงติดตามโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 และใหคําแนะนํานิเทศงาน 
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  4.3.2) คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติแตงตั้งใหดําเนินการติดตามผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป และผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด 
  4.3.3) สํานักยุทธศาสตรการเกษตร วิจัยประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ 
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีหนาที่งานประจําในการติดตามความกาวหนาผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรายเดือน/รายไตรมาส พรอมสรุปเสนอ
ผูบริหาร 

4.4) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ       
ป 2560 – 2564 โดย 
  สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติประสานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
รวบรวมผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564 จาก
คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ/สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และจากสภา
เกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในชวงระยะสองป และชวงสิ้นสุดระยะเวลา
ของยุทธศาสตร แลวประมวลผลเสนอคณะกรรมการดานยุทธศาสตรฯ ตอไป  หรือสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติอาจประสานสถาบันการศึกษามาชวยประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ 
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ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ  ป  2560  - 2564 
วสิัยทัศน “สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบนัแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม  

มุงใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบ
การแกไขปญหาของเกษตรกร
ใหรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
 
กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนการ
รับรูขอเท็จจริงของปญหานํา
ปญหามาวิเคราะหจัดทําขอเสนอ
เชงินโยบายและเสนอหนวยงาน
รวมทั้งติดตามผลการชวยเหลอื 
กลยุทธที่ 2 การใชเทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณในการสํารวจ
จัดเก็บและประมวลผลขอมูลเพื่อ
แกไขปญหา 
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธภิาพ
พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร
และคณะผูปฏิบัตงิานในการแกไข
ปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา     
ขีดความสามารถการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมที่
สอดคลองกับสภาพภูมิสงัคม 
กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนการ
รวบรวมขอมูลสภาพปญหาใน
พื้นที ่การวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมดาน
การเกษตร 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร 
พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร
และคณะผูปฏิบัตงิาน ดานการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 
กลยุทธที่ 3 การประสาน
หนวยงานและภาคีภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อน 
โครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏบิตัิ
รวมทั้งติดตามผล 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งแกเกษตรกร 
องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร
และเครอืขาย 
กลยุทธที่ 1  สงเสริมใหเกษตรกรมี
องคความรู ดานการจัดการฟารม
สามารถนาํความรูไปปฏิบัติและ
แบงปนความรูแกเกษตรกรอื่น 
กลยุทธที่ 2  สงเสริมใหกรรมการ
และพนักงานขององคกรเกษตรกร
และกลุมยุวเกษตรกรมีความรูใน
การจัดการองคกรและการดําเนนิ
ธุรกิจ/กิจกรรมรวมทั้งการสราง
เครือขาย 
กลยุทธที่ 3  ติดตามและรวมการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
เกษตรกรรมของสวนราชการและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาสินคาของ
เกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม 
 
กลยุทธที่ 1  การจัดตั้งและสราง
ความเข็มแข็งของเกษตรกร องคกร
เกษตรกรรายสินคารวมทั้งการสราง
เครือขาย 
กลยุทธที่ 2  การใชเทคโนโลยีหรือ
น วัตกร รม  เพื่ อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตรสูการแปรรูป
ขั้นตนและSME เกษตร 
กลยุทธที่ 3  การพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมขนาดใหญโดยการใช 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นสูง 
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ภาคผนวกที่ 1  
การแปลงยทุธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ  

ป 2560 -  2564 ไปสูการปฏิบตัิ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกร ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 

เกษตรกรที่มี
ปญหาเดือดรอน
สามารถแจงและ
รับคําแนะนําการ
แกปญหาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.รอยละของ
จํานวนเรื่องปญหาที่
รวบรวมหรือรับเรื่อง
ไว แลวสามารถ
ดําเนนิการแกไขหรือ
สงตอใหหนวยงาน
รับผิดชอบ 

70 70 70 70 70 
 

1. พัฒนา
กระบวนการรับรู
ขอเท็จจริงของ
ปญหานําปญหามา
วเิคราะหจัดทํา
ขอเสนอเชงินโยบาย
และเสนอหนวยงาน
รวมทั้งติดตามผล
การชวยเหลอื 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การแกไขปญหาเกษตรกร   
1.1 กิจกรรมจัดใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อ
วางแผนและแกไขปญหา
ทางการเกษตรประจํา
จังหวัด 
 
1.2 กิจกรรมการสราง
เครอืขาย เชน webpage, 
Facebook, Line Group 
เครอืขายการตลาด, หวงโซ
อุปทาน และเครือขาย
เกษตรอนิทรีย 

  
 
- สภจ./สกจ. 
- สสนก. 
- หนวยงาน
ราชการที่
เกี่ยวของ   
 - อปท. 
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกร ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ตอ)  

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

เกษตรกรที่มี
ปญหา
เดอืดรอน
สามารถแจง
และรับ
คําแนะนําการ
แกปญหาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. รอยละของจังหวัดเปาหมาย
สามารถจัดตัง้ศูนยขอมูล
สารสนเทศ เพื่อการวางแผน
และแกไขปญหา รวมทั้ง
สามารถขยายเครอืขายสื่อสาร
ไปยังอําเภอและตําบลเปาหมาย 

70 70 70 70 70 2. การใชเทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณ
ในการสํารวจจัดเก็บ
และประมวลผล
ขอมูลเพื่อแกไข
ปญหา 

2. กิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมคณะ
ผูปฏบิัตงิานสภา
เกษตรกรระดับอําเภอ 
ป 2560 
3. โครงการพัฒนา
สรางความเขมแข็ง
เครอืขายสภา
เกษตรกรระดับตําบล 
ป 2561-2564 

- สภช.,สกจ. 
- คณะ
ผูปฏบิัตงิานสภา
เกษตรกรอําเภอ 
-สภจ./สกจ. 
- คณะ
ผูปฏบิัตงิานสภา
เกษตรกรตําบล 

            
3. รอยละของจํานวนพนักงาน
สํานักงานฯและสมาชิกสภา
เกษตรกรที่ผานการอบรม/สัมมนา 
พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ 
วิเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอ 
แนวทางพัฒนาแกไขปญหา มี
ความรูความเขาใจ และสามารถ
นําความรูไปปฏบิัติได 

70 70 70 70 70 3. เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกรและคณะ
ผูปฏบิัติงานในการ
แกไขปญหาใหแก
เกษตรกรโดยรวดเร็ว 

4. โครงการจัดอบรม
สัมมนาพนักงาน สกจ. 
เกี่ยวกับการจัดเก็บ 
วิเคราะหขอมูลและ
จัดทําขอเสนอเชิง
นโยบาย 

สกช. 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ไดแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบลที่
มีการวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูล 
อยางเปนระบบและ
บูรณาการกับภาคี
ภาคสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของเกิดการ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรและแกไข
ปญหาดาน
การเกษตรอื่นๆ 
  
  

1. รอยละของตาํบล
เปาหมายที่มีการจดัทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล มี
การปรับปรุงหรอื
ปรับเปลี่ยนการผลติที่
เหมาะสม และได
ปญหาความเดือดรอน
ของเกษตรกรเพื่อ
จัดทําโครงการหรือ
ขอเสนอหนวยงาน
ตอไป 

70 70 70 70 70 1. พัฒนา
กระบวนการ
รวบรวมขอมูล
สภาพปญหาใน
พืน้ที ่การ
วิเคราะห
ศักยภาพเพื่อ
จัดทําโครงการ/
กจิกรรม 
ดานการเกษตร 

1. โครงการ
จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลเปนเกษตร
อุตสาหกรรม  
  1.1 กจิกรรม
จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ระดับตําบล 

- สภจ./สกจ. 
 - คณะ
ผูปฏิบัติงาน 
สภาเกษตรกร
ตําบล/อําเภอ  
- หนวยงาน
ราชการที่
เกี่ยวของ  
- อปท.  
- สถาบัน 
การศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม (ตอ)  
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ไดแผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลที่มีการ
วเิคราะห 
สังเคราะหขอมูล 
อยางเปนระบบ
และบูรณาการ
กับภาคีภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
เกิดการพัฒนา
อาชีพการเกษตร
และแกไขปญหา
ดานการเกษตร
อื่นๆ 
  
  

2. รอยละของ
พนักงานสํานักงานฯ 
และสมาชกิสภา
เกษตรกรจังหวัดที่
ผานการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
กระบวนการจัดทํา
แผนฯ คุณภาพ 

70 70 70 70 70 2. พัฒนาบุคลากร 
พนักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกรและคณะ
ผูปฏบิัตงิาน ดานการ
จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรม 

2. โครงการอบรม/
สัมมนาพนักงาน
สํานักงานฯ และ
สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด 
เกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยแีละขอมูล 
เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล 

 - สกช. 

      3. การประสาน
หนวยงานและภาคี
ภาคสวนที่เกี่ยวของ 
เพื่อขับเคลื่อน 
โครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏบิัตริวมทั้ง 
ตดิตามผล 

3.งานประจํา     
(การประสานงาน/    
บูรณาการ) 

 - สภจ./สกจ. 
 - คณะกรรม 
การและฝายจัดการ
องคกรเกษตรกร   
- อปท. 
- หนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ 
หนวยงาน
รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

เกษตรกร
รวมตัว 
ตัง้องคกรราย
สินคาเกษตร
หรือองคกร
เกษตรกรราย
สินคาที่มีอยู
เดิมสามารถ
ดําเนนิธุรกิจ/
กิจกรรม
ใหบริการ
สมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกรมี
ความสามารถ
ดานการ
จัดการฟารม 
  
 

1. รอยละของ
เกษตรกรรุนใหมที่
ไดรับการพัฒนา 
ดานการจัดการ
ฟารม 
 
2. รอยละของศูนย
สัมมาชีพตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
สามรถเผยแพรองค
ความรูเกษตรกร 
นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป 
- รอยละของ
สถานศกึษาสามรถ
จัดอบรมนักเรียน
ดานการเกษตร 

70 
 
 
 
 
 

70 

70 
 
 
 
 
 

70 

70 
 
 
 
 
 

70 

70 
 
 
 
 
 

70 

70 
 
 
 
 
 

70 

1. สงเสริมให
เกษตรกรมีองค
ความรู ดานการ
จัดการฟารม
สามารถนํา
ความรูไปปฏบิัติ
และแบงปน
ความรูแก
เกษตรกรอื่น 

1. โครงการเสริมสราง     
ยุวเกษตรกรหรือทายาท
เกษตรกร 
 1.1 กิจกรรม 
สรางเกษตรกรตนแบบรุน
ใหมดานการจดัการฟารม 
 1.2 กิจกรรมศูนยสัมมาชพี
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. โครงการ 
วจิัยและพัฒนานวัตกรรม
ภาคการเกษตร 
3. โครงการเสริมสราง     
ยุวเกษตรกรหรือทายาท
เกษตรกร 
 3.1 กิจกรรมสราง
จิตสํานกึดานการเกษตรใน
สถานศกึษา 

 - สภจ./สกจ.  
 - คณะกรรม 
การและกลุม/
องคกร  
 - หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ 
 - อปท.  
 - ภาคเอกชน  
 - สถาบัน 
การศึกษา  
- เกษตรกร
สัมมาชีพตนแบบ  
 -ปราชญเกษตร 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ)  

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ หนวยงานรบัผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เกษตรกร
รวมตัว 
ตัง้องคกรราย
สินคาเกษตร
หรือองคกร
เกษตรกรราย
สินคาที่มีอยู
เดิมสามารถ
ดําเนนิธุรกิจ/
กิจกรรม
ใหบริการ
สมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกรมี
ความสามารถ
ดานการ
จัดการฟารม 
 
 

3. รอยละของ
ตําบลเปาหมายที่
จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล 
มกีารรวมกลุม
จัดตั้งองคกร
เกษตรกรรายสินคา
เกษตรได 

70 70 70 70 70 2. สงเสริมใหกรรมการ
และพนักงานขององคกร
เกษตรกรและกลุมยุว
เกษตรกรมีความรูใน
การจัดการองคกรและ
การดําเนนิธุรกิจ/
กิจกรรมรวมทั้งการ
สรางเครอืขาย 

4.โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตําบลเปนเกษตร
อุตสาหกรรม  
4.1 กิจกรรมสรางความ
เขมแข็งแกเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร (ขับเคลื่อน
การแกไขปญหาราคาสินคา
เกษตร) 

 

 

          

3. ตดิตามและรวมการ
ดําเนนิงานตามนโยบาย
เกษตรกรรมของสวน
ราชการและภาคี
เครอืขายที่เกี่ยวของ 

5. โครงการอบรมกรรมการ, 
พนักงาน องคกรเกษตรกร 
หลักสูตร "การจัดการธุรกิจ
ขององคกรเกษตรกร" 

 - สภจ./สกจ.  

            งานประจํา  
(การประสานงาน/        
บูรณาการ) 

- สภจ./สกจ.  
- คณะกรรมการและฝาย
จัดการองคกรเกษตรกร  
 - อปท. 
 -หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและสงเสรมิการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ หนวยงานรบัผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

องคกร
เกษตรกรราย
สินคา 
สามารถ
พัฒนาธุรกิจ
ขององคกรมุง
สูเกษตร
อุตสาหกรรม 
  
  

รอยละของจํานวน
องคกรเกษตรกร
รายสนิคาเกษตร 
เปาหมายที่จัดตัง้
ขึน้สามารถ
พัฒนาการผลิต 
การแปรรูปและ
การตลาดสูเกษตร
อุตสาหกรรม 

17 17 17 17 17 1. การจัดตัง้และสราง
ความเข็มแข็งของ
เกษตรกร องคกร
เกษตรกรรายสนิคา
รวมทั้งการสราง
เครอืขาย 

1. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล
เปนเกษตร
อุตสาหกรรม 

 - สภจ./สกจ.  
 - คณะกรรมการและพนักงาน
ขององคกร  
 - หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  
 - สถาบัน 
การศึกษา 
ที่มีงานวิจัยการเกษตร  
- ภาคเอกชน 

          

2. การใชเทคโนโลยหีรือ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสนิคา
เกษตรสูการแปรรูป
ขั้นตนและSME เกษตร 

    1.1 กิจกรรม
สรางความเขมแข็ง
แกเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร
รายสนิคา ตาม
แนวทางเกษตร
อุตสาหกรรม 

            3. การพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ
โดยการใช เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมขัน้สูง 
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ภาคผนวกที่ 2  
สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ  

ป 2560 – 2564 
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ยุทธศาสตรที่ 1  สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม 

งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนา
กระบวนการ
รับรู
ขอเท็จจรงิ
ของปญหา 
นําปญหามา
วิเคราะห
จัดทํา
ขอเสนอเชิง
นโยบายและ
เสนอ
หนวยงาน 
รวมทั้ง
ติดตามผล
การ
ชวยเหลอื 
 

โครงการ
พัฒนา
สราง
ความ 
เขมแข็ง
เครอืขาย
สภา 
เกษตรกร
ระดับ
ตําบล 

พัฒนาบทบาท
ของคณะ
ผูปฏบิัติงาน 
สภาเกษตรกร
ตําบลใหเปน
กลไกประสาน
หนวยงานภาคี
ภาคสวนที่
เกี่ยวของ 
ขับเคลื่อนการ
แกไขปญหา
และการ
ดําเนิน
โครงการ
พัฒนา 
การเกษตรใน
ตําบล 

สนับสนุนการจัด
ประชุมคณะ
ผูปฏบิัติงานสภา
เกษตรกรระดับ
ตําบลรวมกับภาคี
ภาคสวนที่
เกี่ยวของ อําเภอ
ละ 2 ตําบลๆ
เดยีวกับที่ไดจัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล
ไปแลว 
ในป 2559 และป 
2560 
รวม 1,775 
ตําบลๆละ  
15 ราย รวม 
26,640 ราย 

  1. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับตําบลรวมกับภาคีเครอืขาย ครั้งที่ 1 
เพื่อชี้แจงบทบาทหนาที่ของคณะผูปฏิบัติงาน
ในการเปนกลไกประสานขับเคลื่อนการแกไข
ปญหา-จําแนกกลุมปญหาและโครงการใน
ตําบล พรอมกําหนดแนวทางขับเคลื่อนแกไข
ปญหา 
  2. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับตําบลรวมกับภาคีเครอืขาย ครั้งที่ 2 
และ 3 
 - เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหา 
 - สงเรื่องเกษตรกรเดือดรอนปญหา 
   สําคัญในพืน้ที่ให สภจ. ประสานยื่นเรื่องให
หนวยงานรับผิดชอบแกไข 
 - รวมกับสภจ. หนวยงาน,ภาคีที่  เกี่ยวของ
ประสานดําเนินกจิกรรม/โครงการที่ไดจาก
แผนฯ ตําบล 
   3. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรระดับตําบล ครั้งที่ 4 เพื่อติดตาม
ความกาวหนาผลการแกไขปญหา พรอม
รวบรวมผลการแกไขปญหา 

 30.54 
ลาน
บาท 

30.54 
ลาน
บาท 

30.54 
ลาน
บาท 

30.54 
ลาน
บาท 

 - สภจ. 
 - สนง.สภจ. 
 - หนวยงาน
และภาค ี
เครือขาย 
 -คณะ
ผูปฏิบัติงาน 
  สภา
เกษตรกร 
  ตําบล 
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ยุทธศาสตรที่ 1  สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม 

งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

การใช
เทคโนโลยี 
เครื่องมือ
อุปกรณใน
การสํารวจ 
จัดเก็บและ
ประมลผล
ขอมูลเพื่อ
การแกไข
ปญหา 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
การแกไข
ปญหา
เกษตรกร 

1) เพื่อจัดใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร เพื่อเปน
ศูนยกลางในการ
คนควา ศึกษาหา
ความรู ขอมูลทางการ
เกษตรใชประกอบการ
ตัดสินใจทางการ
เกษตรของเกษตรกร 
และผูที่เกี่ยวของ 
 2) ใชระบบเครือขาย
การสื่อสาร สงตอ
ขอมูลทุกระดับ ตั้งแต
จังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมูบาน จนถึง
เกษตรกรราย
ครัวเรอืนในลักษณะ
สื่อสารแบบสองทาง 

1. กลุมเปาหมาย
หลักคณะ
ผูปฏบิัติงานสภา
เกษตรกรระดับ
อําเภอ ตําบล  
2.กลุมเปาหมาย
รองเกษตรกร 
ผูแทนองคกร
เกษตรกร   
 

1.จัดใหมีศูนยขอมูล
สารสนเทศ ที่รวบรวม
ขอมูลทางการเกษตรที่
ประมวลผลแลว 77 
จังหวัด 
2. ตั้งทีม วิเคราะห 
ขอมูลทางการเกษตร
ดําเนินการสังเคราะห 
แปรผล เปนขาวสารทาง
การเกษตร   
3.สื่อสารขอมูลขาวสาร
ผานเครอืขายจนถึง
ระดับหมูบานเพื่อ
ตัดสินใจทางการเกษตร 
4. รับขอมูลขาวสารจาก
เครอืขายเพื่อสง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
แกปญหาหรอืพัฒนา 

4.00 13.43 17.35 22.57 22.57 -สภจ./สกจ 
-อปท. 
-หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
-สสนก. 
-ภาคเอกชน 
-เกษตรกร
ตนแบบ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม 

กลยุทธ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย กจิกรรม 
งบประมาณ (ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

256
0 

256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

พัฒนา
กระบวน 
การวบรวม
ขอมูล 
สภาพปญหา
ในพืน้ที่ การ
วิเคราะห 
ศักยภาพเพื่อ
จัดทํา
โครงการ/ 
กิจกรรมดาน
การเกษตร 

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา 
เกษตรกรรม
ตําบลเปน 
เกษตร
อุตสาหกรรม 

   1) เพื่อ
พัฒนา
เกษตรกรให 
ใหมีความ
รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง 
สามารถจัดทํา 
แผนพัฒนา
รวมกัน 
นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสราง
ทาง
การเกษตร 

  1) สงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตําบล และสรางความ
เขมแข็งแกเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกรราย
สนิคาเกษตรทุกตําบล
ทั่วประเทศ รวม 
7,403 ตําบล โดย
ดําเนินการไปแลวในป 
2559 จํานวน 888 
ตําบล 
 -ป 2560 ดําเนินการ
อีกอําเภอละ  1 ตําบล 
รวม 888 ตําบล 
 -ป 2561-ป 2562 
ปละ 1,875 ตําบล 
รวม 3,750 ตําบล 
 -ป 2563 จํานวน 
1,877 ตําบล 
 

กจิกรรมที่ 1 จัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล 
 -รวบรวมวเิคราะหขอมูลดาน
การเกษตร ปญหา/ความ
ตองการ 
 -จัดเวทปีระชาคมกําหนด
วิสัยทัศน  /ยุทธศาสตร/กล
ยุทธ/โครงการ 
 - ไดอยางนอย 5 ปญหา 
ไดแก ปญหาราคาสินคา 
หนี้สิน ที่ดิน  แหลงน้ํา 
สวัสดกิาร สทิธิเกษตรกร และ
การไมไดรับความเปนธรรม 
  

11.16 
ลาน
บาท 

11.16 
ลาน
บาท 

11.16 
ลาน
บาท 

11.16 
ลาน
บาท 

11.16 
ลาน
บาท 

  - สภจ./สกจ 
  - อปท. 
  - คณะ
ผูปฏบิัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล 

  - หนวยงาน
ราชการ 

  - องคกรภาค
ประชาชน 

  - เอกชน 
  - ธกส. 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม (ตอ) 

กลยุทธ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
พัฒนา
กระบวน 
การวบรวม
ขอมูล 
สภาพ
ปญหาใน
พืน้ที่ การ
วิเคราะห 
ศักยภาพ
เพื่อจัดทํา
โครงการ/ 
กิจกรรม
ดาน
การเกษตร 

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา 
เกษตรกรรม
ตําบลเปน 
เกษตร
อุตสาหกรรม 

   2) จัดตั้ง
องคกรเกษตรกร
รายสินคาเกษตร
ในตําบลเปาหมาย
หรือพัฒนาแกไข
ปญหาสนิคา
เกษตรเดิม และ
เชื่อมโยงเครือขาย 
   3) ปรับระบบ
การผลิตและ
การตลาดสินคา
เกษตรของ 
เกษตรกรในตําบล 
สรางมูลคาเพิ่มใน
รูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรม 
และ SMEs 
เกษตร 

    2) สงเสรมิสนบัสนุน
เกษตรกรหรือองคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตร 
พัฒนาเปนเกษตร
อุตสาหกรรม หรือ SME
เกษตรจํานวน 1,275 
ตําบล (รอยละ17 ของ
ตําบลที่จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมในปที่ผานมา 
1) ป 2560 จํานวน 154 
ตําบล 
2) ป 2561 จาํนวน 154 
ตําบล 
3) ป 2562-2563 
จํานวน ปละ 320 ตําบล 
รวม 640 ตําบล 
4) ป 2564 จํานวน 319 
ตําบล 

กิจกรรมที่ 2  ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาราคาสินคา โดยสรางความ
เขมแขงองคกรเกษตรกรรายสินคา 
ป 2560 
 - จัดตั้งองคกรรายสินคาเกษตร
ใหมหรือพัฒนาองคกรเกษตรกร
ราย 
สินคาเกษตรเดิมที่มีในตําบล 
จํานวน 888 ตําบล 
กิจกรรมที่ 3  ขับเคลื่อนแกไข 
ปญหาหนีส้ิน ทีด่ินทํากิน แหลงน้ํา 
สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการ 
ไมไดรับความเปนธรรม 
 -สงเรื่องใหหนวยงานรับผดิชอบ
แกไข 
 -ติดตามผลการแกไขปญหา 
กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนองคกร 
เกษตรกรรายสินคา จัดตั้งปที่ผาน 
มาเปนเกษตรอุตสาหกรรม 
 รอยละ 17 ของจํานวนองคกร 
 เกษตรกรรายสินคาที่จัดตัง้ปที่
ผานมา 

11.16 
ลานบาท 

11.16 
ลานบาท 

11.16 
ลานบาท 

11.16 
ลานบาท 

11.16 
ลานบาท 

  - สภจ./สกจ 
  - อปท. 
  - คณะ

ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล 

  - หนวยงาน
ราชการ 

  - องคกรภาค
ประชาชน 

  - เอกชน 
  - ธกส. 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย 

กลยุทธ 
ชื่อ

โครงการ 
วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม 

งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

สงเสรมิให
เกษตรกรมี
องคความรู 
ดานการ
จัดการ
ฟารม 
สามารถนํา 
ความรูไป
ปฏิบัติและ
แบงปน
ความรูแก
เกษตรกร
อื่น 

โครงการ  
วิจัยและ
พัฒนา 
นวัตกรรม
ภาค
การเกษตร 

เพื่อสรางหรือ
พัฒนา
นวัตกรรม 
เกษตร โดย
ยกระดับและ
สรางใหเกิด
ความแตกตาง
ของสินคา
เกษตรหรือ
กรรมวิธี 
การผลิต 
แปรรูปและ
การตลาด 
ที่แตกตางเพิ่ม
มูลคาใหสงูขึน้ 

เกษตรกร
หรือกลุม/
องคกร 
เกษตรกร
สามารถสราง 
หรือพัฒนา
นวัตกรรม
เกษตร  
จังหวัดละ 1 
นวัตกรรมตอ
ป หรือปละ 
77 
นวัตกรรม 
รวม 5 ป 
จํานวน 
ทั้งสิ้น 385 
นวัตกรรม 

  1) สกจ.รวมกับคณะผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรอําเภอเปาหมาย รวบรวมผล
การศึกษา วิจัยนวัตกรรมเกษตรที่
ประสบผลสําเร็จ พรอมประสานความ
ตองการองคความรูนวัตกรรมเกษตร 
ดังกลาวจากเกษตรกร หรือกลุม/
องคกรที่สอดคลองกัน 
  2) จัดประชุมชีแ้จงเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกรเปาหมายที่สนใจเขา
รวมโครงการ พรอมกําหนดปฏิทินงาน
สรางนวัตกรรม 
  3) จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยแีบบ
มีสวนรวมของเกษตรกร/องคกร
เกษตรกรเปาหมายรวมปฏิบัติจริง 
เพื่อใหเกิดนวัตกรรม 
  4) ใหคําแนะนําแกเกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกรเปาหมายจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีปฏิบัตแิละผลการ
ดําเนินงานพฒันานวัตกรรมตามขั้นตอน 
  5) จัดประกวดใหรางวัลยกยอง และ
รวบรวมขอมูล ผลงานนวัตกรรมเกษตร
ของจังหวัด 

0.693 5.0877 5.0877 5.0877 5.0877 - สกจ./สภจ. - 
คณะผูปฏิบัติงาน 
 เครือขายสภา 
 เกษตรกรตําบล/ 
 อําเภอ 
- หนวยงานทีม่ีองค
ความรู 
 เทคโนโลย ี
 - อปท. 
 - ภาคราชการ 
 - ธ.ก.ส. 
 - สกช. 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ) 

กลยุทธ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ (ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

สงเสริมให
กรรมการและ
พนักงานของ
องคกร
เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกรมี
ความรูในการ
จัดการองคกร
และการดําเนิน
ธุรกจิ/กิจกรรม 
รวมทั้งการ
สรางเครอืขาย  

โครงการ
เสริมสราง 
ยุวเกษตรกร
หรอืทายาท
เกษตรกร 
 

1.เพื่อให
นักเรยีนใน
สถานศึกษา 
ไดมีความรู
ดาน
การเกษตร
สามารถ
ชวยงานใน
ครอบครัวหรอื
ยึดเปนอาชีพ
ตอไปไดใน
อนาคต 

1.ใหความรู
นักเรยีนใน
สถานศึกษา
จังหวัดละ 1 
สถานศึกษาๆ 
ละ 100 คน 
รวม 7,700 
คน 

1.กจิกรรมสรางจิตสํานึกดาน
การเกษตรในสถานศึกษา 
     1.1 ประสานความพรอมของ
เกษตรกรตนแบบในการถายทอด
ความรูการทําการเกษตรให
นักเรยีนในสถานศึกษา 
     1.2 ประสานงานสถานศึกษา
ในการเขารวมโครงการจังหวัดละ 
1 สถานศึกษา 
    1.3 เกษตรกรตนแบบและ
สถานศึกษารวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดการเรยีนรูดาน
เกษตรทั้งภาควิชาการและ
ปฏบิัติการกับนักเรยีนใน
สถานศึกษาตามแผนจัดการ
เรยีนรู 
    1.4 นักเรยีนรวมกับ
ผูปกครองและชุมชนดําเนินการ
ผลิต แปรรูป และตลาด 

0.77 7.70 7.70 7.70 7.70 -สภจ. สกจ. 
-สถานศึกษา 
-ผูปกครอง 
-นักเรยีน 
-เกษตรกรตนแบบ 
-อปท. 
-เอกชน 
-หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ) 
กลยุทธ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม 

งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

สงเสรมิให
กรรมการและ
พนักงานของ
องคกร
เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกรมี
ความรูในการ
จัดการองคกร
และการ
ดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรม 
รวมทั้งการ
สราง
เครือขาย  

โครงการ
เสรมิสรางยุว
เกษตรกร
หรือทายาท
เกษตรกร 
 

2.เพื่อสนับสนุนผู
ที่สนใจทํา
การเกษตรให
ไดรับความรูและ
เทคโนโลยใีนการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและ
การจัดการฟารม
ยึดถือเปนอาชีพ
หลักเพิ่มมากขึน้ 
 
 
 
 
3. พัฒนาหรือ
จัดตั้งศูนยเรียนรู
ของเกษตรกร
ตนแบบที่ไดรับ
การคัดเลือกให
เปนที่เรียนรุ
ทางการเกษตร 

2.สราง
เกษตรกรรุน
ใหมอําเภอละ 
1 คน รวม 
888 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดตั้งศูนย
เรียนรูเกษตร
อนิทรีย/
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
จังหวัดละ 1 
ศูนย รวม 77 
ศูนย 

2 .กิจกรรมสรางเกษตรกรตนแบบรุน
ใหมดานการจัดการฟารม 
    2.1 สรรหาเกษตรกรรุนใหมที่มคีวาม
สนใจเขาสูอาชีพการเกษตรพรอมที่จะ
เรียนรูในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อําเภอละ 1 คน 
    2.2 จัดอบรมหรือประสานงานให
เกษตรกรเขารับการอบรมกับสถาบัน/
หนวยงาน/องคกร ที่จัดอบรมเพื่อพฒันา
ความคดิและความรูดานการจัดการฟารม
และดานการเกษตรตามความตองการของ
ผูเขารวมโครงการ 
    2.3 จัดตั้งกลุมเครือขายเกษตรกรรุน
ใหมและประสานเกษตรกรตนแบบเปนพี่
เลี้ยง 
    2.4 ใหมีการคดัเลือกกันเองเพื่อเปน
เกษตรกรรุนใหมตนแบบจังหวัดละ 1 คน 
3. กิจกรรมพัฒนาหรือจัดตั้งศูนยเรียนรู
การเกษตร  
    3.1 ประสานสัมมาชีพตนแบบและ
เกษตรกรตนแบบเปนศูนยเรียนรูการเกษตร 
    3.2 เผยแพรขอมูลศูนยเรียนรู 
    3.3 เกษตรกร ประธาน เขาศกึษาเรยีนรู 

1.0 4.52 4.52 4.52 4.52 - สภจ. สกจ. 
- อปท. 
- หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
- ภาคเอกชน 
- เกษตรกร
ตนแบบ 
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ยุทธศาสตรที่ 4  สนับสนุนสงเสรมิการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม 

กลยุทธ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

การจัดตั้ง
และสราง
เครอืขาย
ของ
เกษตรกร 
องคกร
เกษตรกร
รายสินคา 
รวมทั้งการ
สราง
เครอืขาย 

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลเปน
เกษตร
อุตสาหกรรม 

ปรับระบบการ
ผลิตและ
การตลาดสินคา
ของเกษตรกรใน
ตําบล สราง
มูลคาเพิ่มใน
รูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรม
และ SMEs 
เกษตร 

สงเสรมิ สนับสนุน
เกษตรกร หรอื
องคกรเกษตรกร
พัฒนาเปนเกษตร
อุตสาหกรรมหรอื 
SME เกษตร 
จํานวน 1,725 
ตําบล 
(รอยละ 17 ของ
ตําบลที่จดัทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมในปที่
ผานมา)  

ขับเคลื่อนองคกร
เกษตรรายสินคาที่
จัดตั้งปที่ผานมาเปน
เกษตรอุตสาหกรรม
รอยละ 17 ของ
ตําบลที่จดัทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมในปที่
ผานมา) 

งบประมาณอยูในโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรตําบลเปนเกษตร

อุตสาหกรรม 
ภายใตยุทธศาสตรที ่2 แลว 

 - สภจ./สกจ. 
 - อปท. 
 - คณะ
ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล 

 - หนวยงาน
ราชการ 

 - องคกรภาค
ประชาชน 

 - เอกชน 
 - ธกส. 
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