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ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

แนวคิด 

	 พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเกษตรกรรมบนผืนแผ่นดินไทย	 คชสีห์	 ราชสีห์เป็น

สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่ปกป้องคุ้มครองชาติไทย	สภาเกษตรกรแห่งชาติมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครอง 

เกษตรกรรมของไทย	 จึงน�าสัญลักษณ์ทั้งสองร่วมกันสื่อความหมายภายในวงกลมด้วยสีเขียวและสีทอง	 

พระพิรุณทรงนาค	

	 พระพิรุณเป็นเทพเจ้าแห่งน�้าและทะเลผู้บันดาลให้ฝนตกสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินส�าหรับ 

ท�าเกษตรกรรม	 พญานาคเป็นพาหนะของพระพิรุณที่น�าพาความอุดมสมบูรณ์ไปทั่วทั้งประเทศ	พระพิรุณทรงนาค 

ก�าหนดใช้ในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรมอันเป็นบทบาทหน้าที่ของ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร

ราชสีห์และคชสีห์

 ราชสีห์	 เดิมเป็นตราของสมุหกลาโหม	หมายถึงก�าลังทหาร	 ที่ร่วมกันดูแล	 รักษาความมั่นคงความสงบ

เรียบร้อย	ปกป้องคุ้มครองชาติ	ก�าหนดใช้ในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการสร้างความเข้มแข็งความมั่นคง	การปกป้อง	

คุ้มครอง	รักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร	โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 คชสีห์	 เดิมเป็นตราของสมุหนายก	 หมายถึงประชาชน	พลเรือน	 ที่อยู่ร่วมกัน	 ดูแลกัน	 มีความสามัคคีกัน	 

ในชาติก�าหนดใช้ในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงสภาเกษตรกรแห่งชาติมีบทบาทในการสร้างให้ประชาชนไทย	 เกษตรกรไทย	 

ร่วมมือรวมกลุ่มอย่างสามัคคีกันก�าหนดนโยบาย	 วางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ	 ติดตามตรวจสอบ 

เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคา	 เพิ่มศักยภาพ	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจ	 

สังคม	การเมือง	

ความหมายแต่ละสีของสัญลักษณ์ 

สีเขียว สีทอง

 สีทอง หมายถึง	 ความเจริญ	 รุ่งเรือง	 ความมีอ�านาจ	 ก�าหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการก่อตั้ง	 

สภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีอ�านาจหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็ง	 มั่นคง	 ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม

 สีเขียว หมายถึง	 ความอุดมสมบูรณ์	 ความสุข	 ก�าหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่ของ	 

สภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม	การร่วมมือกัน	สร้างความอุดมสมบูรณ์	ความสุข	ของเกษตรกร
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ความเป็นมา เจตนารมณ์ และอ�านาจหน้าที่

ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

และพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์

ของเกษตรกรในการผลิต	 การแปรรูปและการตลาด	 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด	 

รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร	 ในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและ 

รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร	 เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ

ก�าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพ 

ด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร	 เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ให้ดีขึ้น	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองอย่างต่อเน่ือง	 ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง	 

และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม	 อันจะน�าไปสู่

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต	

	 ดังนั้น	 เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๑๒๗	 ตอนท่ี	 ๗๑	 ก	 

ลงวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 เพื่อให้ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด�าเนินกิจกรรม 

ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับเกษตรกรรม	

.,
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	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 เป็นปีที่	 ๒	 ของสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ด�าเนินการตามแผนแม่บท 

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	ปี	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ซึ่งเป็นแผนแม่บทฉบับแรกที่ริเริ่มจัดท�าขึ้นโดยเกษตรกร 

ในระดับพ้ืนที่และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 โดย	 คณะรัฐมนตรีได้	 ให้ความ 

เห็นชอบเมื่อวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ให้หน่วยงานต่างๆ	น�าไปเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม	 

พัฒนา	 แก้ปัญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม	 ให้ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน	 สอดคล้อง	 

สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร	 สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ 

ได้มุ่งมั่นและด�าเนินการตามภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง	 โดยได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็น

ความร่วมมือระหว่าง	 รัฐ	 ประชาชนและภาคเอกชน	 ในการร่วมกันคิดร่วมกันท�าในการแก้ปัญหาของ

เกษตรกรและแผนพัฒนาเกษตรกรรมและได้มีผลงานการบูรณาการและข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรมากมาย	

	 ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพร้อมทั้ง 

พนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ๗๗	 จังหวัด	 

ที่ได้ร่วมคิดและร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน	 โดยเฉพาะข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา 

ของเกษตรกรและแผนพัฒนาเกษตรกรระดับต�าบลที่เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดการท�า

โครงการเพือ่ให้เกษตรกรได้รบัการแก้ไขปัญหาได้ถกูต้อง	รวมทัง้	การผลกัดนัภารกิจให้บรรลเุป้าหมาย

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิพ.ศ	๒๕๕๓	 ในการขับเคลื่อนเสถียรภาพ

การผลิตของเกษตรกร	 โดยการร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาด้าน	 การผลิต	 เช่น	 ข้าว	 ยางพารา	 

มันส�าปะหลังและอื่นๆ	 ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สถาบันเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 

ที่ให้ความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและพร้อมจะร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรและเกษตรกร 

ของไทย	มีความเข้มแข็ง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ตลอดไป	

(นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สารจาก
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	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้ก�าหนดทิศทาง	 การด�าเนินงานรวมพลัง	

การขับเคลื่อนงาน	 เพื่อก้าวสู่การเป็นหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ	มีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยประสานงาน 

ในการแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	 ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 รวมทั้ง

การด�าเนินงาน	 การขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรขององค์กรเกษตรกร	 ประสานเพื่อการผลักดัน 

และสนับสนุนความก้าวหน้า	สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	ในการแก้ไขปัญหา

ผลผลิตทางการเกษตรรายสินค้า	 ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างครบวงจรโดยในการ

ด�าเนินงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และมีการบริหารความเส่ียง

อย่างเหมาะสม	เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลทั้ง	เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นแนวทาง 

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals	 :	 SDGs)	 

สร้างความย่ังยืนให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	 ให้สามารถยกระดับรายได้ให้มีคุณภาพชีวิต 

ทีด่ข้ึีน	และสนบัสนนุเกษตรกรรุน่ใหม่และทายาทท�าการเกษตร	ส่งเสริมและร่วมมือกับ	ผูป้ระกอบการ 

ภาคเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก	 สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	 พนักงานส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ส�านักงานสภาเกษตรกร 

จงัหวดัได้รบัการพฒันามีความพร้อมในการเปลีย่นแปลงเข้าสูย่คุเทคโนโลย	ีโดยพฒันาขดีความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีทางด้านการปฏิบัติงาน	 ทั้งเชิงการบริหาร	 การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน	 ตลอดจน

บริหารงบประมาณ	เพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณประจ�าปีได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

	 ผมขอขอบคุณ	 ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท	 เสียสละในการ	 ท�างานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด	 รวมทั้ง 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 พันธมิตรและภาคีเครือข่าย	 ที่ให้ความร่วมมือ	 สนับสนุน	 การท�างาน 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม	 โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals	 :	 SDGs)	 ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ภายใต	้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย	

(นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์)

รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๑

สารจาก

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ 
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ ๑
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	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ในฐานะเป็นสถาบันแกนหลักในการประสาน

การพฒันาภาคเกษตรกรรมมุง่ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมคีวามเข้มแขง็ในอาชพีโดยมเีป้าหมาย

ให้เกษตรกร	 องค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 และก�าหนดนโยบายให้ 

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพเป็นกษตรอุตสาหกรรม	 ขับเคลื่อนไปสู่การ 

ปฏิบัติ	ติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์	อย่างมีประสิทิภาพ	รวมทั้งประสาน

ความร่วมมือในการด�าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	 

ปี	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔	 ซึ่งเป็นแผนแม่บทฉบับแรกที่ริเริ่มจัดท�าขึ้น	 โดยเกษตรกรในระดับพื้นที่และ 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อ 

วันที่	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ให้หน่วยงานต่างๆ	 น�าไปเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม	 พัฒนา	 

แก้ปัญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม	 ให้ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน	 สอดคล้อง	 สนับสนุน 

ซึ่งกันและกัน	 และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร	 นอกจากน้ี	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 

ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเพือ่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลีย่นโครงสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศสู่	 “Thailand	 ๔.๐	 ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ

กระทรวงอุตสาหกรรม	พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ	SMEs	ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

และองค์กรเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม	 ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการแปรรูปสินค้าเกษตร	 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริหารที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

	 การด�าเนินงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ตลอดปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

ส�าเร็จลุล่วงเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด	ีด้วยความร่วมมือ	ร่วมใจ	ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิสมาชิก 

สภาเษตรกรจังหวัด	 พนักงานส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ส�านักงานสภาเกษตกรจังหวัด	 

๗๗	 จังหวัด	 รวมท้ังสถาบันเครือข่าย	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ในการผลักดันและขับเคลื่อนการ 

ด�าเนินงานต่างๆ	 ให้เกิดผลส�าเร็จ	 เป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อเกษตรกรและประเทศชาติ	 

ผมขอให้ก�าลังใจในการท�างานทุก	ๆ	ท่านและขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี	้ขอบคุณครับ	

(นายสิทธิพร จริยพงศ์)

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๒

สารจาก

นายสิทธิพร จริยพงศ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ ๒

ixรายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 ในช่วงการปฏิบัติงานปี	๒๕๖๑	ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัด	 ได้ท�าหน้าท่ีในการเป็นหน่วยสนับสนุนในด้านวิชาการและด้านธุรการให้กับสภาเกษตรกร 

แห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด	 อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ด้วยความวิริยะ	 อุตสาหะ	 และ 

ความเอ้ืออาทรในการท�างานด้านการบูรณาการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยของ 

พนักงานทุกคนเป็นนักประสานงานที่ดี	 เป็นนักจัดการงานที่ดี	 สามารถบูรณาการกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม	 อีกทั้งได้พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร 

ในการเพิ่มสมรรถนะองค์กรระดับหน่วยงาน	 การบริหารงบประมาณ	 และด้านอื่น	 ๆ	 โดยมุ่งหมาย

ให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญ	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการท�างานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 การเรียนรู้ให้สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 สะท้อนให้เห็นถึง

ศกัยภาพในการท�างานของสภาเกษตรกรแห่งชาตแิละสภาเกษตรกรจงัหวดั	ทีส่ามารถปรับการท�างาน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 แม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่เพียงใด	 

สภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอความเห็น 

ต่อรัฐบาลตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่มีความเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง	

	 ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน	 ในความร่วมมือและเป็นพลังส�าคัญในการอ�านวยการ	 

ประสานและสนบัสนนุท�าให้สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิและสภาเกษตรกรจังหวดัสามารถก้าวข้ามอุปสรรค

และความ	ท้าทายต่าง	ๆ 	ทีผ่่านเข้ามาอีกทัง้การขบัเคลือ่นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาเกษตรกร

แห่งชาติที่ได้เสนอ	 ต่อรัฐบาลในการก�าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจะสามารถ 

สร้างประโยชน์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเกษตรกรและประเทศต่อไป	ขอบคุณครับ	

(ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์)

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สารจาก

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ในต�าแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกร

แห่งชาติ	 แต่ก็ได้พยายามเร่งรัดปฏิบัติภารกิจในการพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญต่อการ	 

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ	 เพื่อให้การบริหารและการด�าเนินการ	 

ตามแผนแม่บทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม	ปี	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ซึง่เป็นแผนแม่บทฉบับแรกทีริ่เร่ิมจดัท�าขึน้

โดยเกษตรกรในระดบัพืน้ทีแ่ละผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องโดย	คณะรฐัมนตรี

ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ให้หน่วยงานต่างๆ	 น�าไปเป็นกรอบแนวทาง 

ในการส่งเสริม	 พัฒนา	 แก้ปัญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมให้ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน	

สอดคล้อง	 สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร	 นอกจากนี้	 ความ 

มุ ่งหวังในการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านัก 

สภาเกษตรกรจังหวัดมีองค์ความรู ้ด้านการบริหารและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ให้สามารถปฏิบัตแิละผลกัดนัการแก้ไขปัญหาให้กบัเกษตรกรก็เป็นภารกิจส�าคัญโดยเฉพาะการติดตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์	 อย่างมีประสิทิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ตลอดจน 

การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น

	 การด�าเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมานับได้ว่าประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	ดิฉันขอขอบคุณพนักงาน 

ทุกคนท่ีได้ร่วมกันทุ่มเทปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างเต็มความสามารถและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ความส�าเร็จนี้	 จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านมุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ 

เพื่อยังประโยชน์สุขแก่ประเทศ	ชาติและประชาชนยิ่งๆขึ้นต่อไปในอนาคต

นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย

รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สารจาก

นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ส่วนที่ ๑
ภาพรวมของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ 

“สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีความเข้มแข็งในอาชีพ”

พันธกิจ

	 ๑.		 เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน	 สมาชิกสภาเกษตรกร	 และคณะผู้ปฏิบัติงาน	 ในการใช้เทคโนโลยี	 เครื่องมือ

อปุกรณ์ส�ารวจ/จดัเกบ็ข้อมลูปัญหาความต้องการพฒันาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร	และสือ่สารค�าแนะน�า

แนวทางแก้ไขปัญหา

	 ๒.		 เพิ่มศักยภาพพนักงาน	สมาชิกสภาเกษตรกร	และคณะผู้ปฏิบัติงาน	ในการวิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูลด้าน

การเกษตร	หรอืการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม	แล้วแต่กรณี	รวมทัง้วธิกีารจดัท�าข้อเสนอเชงินโยบาย	หรือวธิี

การจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ

	 ๓.		 ประสานกับหน่วยงาน	 ท้ังภาคราชการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 สถาบันการศึกษาภาคเอกชน	 และ

เกษตรกรเป้าหมาย	ในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่ได้จากการจัดท�าแผนไปสู่การปฏิบัติ

	 ๔.		 ส่งเสรมิสนบัสนนุองค์ความรูด้้านการจดัการฟาร์มแก่เกษตรกรต้นแบบ	ตัง้แต่การวางแผน	การผลติ	ด�าเนนิ

การผลิต	 แปรรูป	 และการตลาด	 รวมทั้งการก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร	 โดยใช้

เทคโนโลยี	 เกิดผลผลิตที่แตกต่าง	หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม	่ท�าให้ลดต้นทุน	พัฒนาคุณภาพ	และ

เพิ่มมูลค่าสินค้า

	 ๕.		 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรรายสินค้า	 ด�าเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี	

หรือนวัตกรรม	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ	มาตรฐานสินค้าเกษตร	จากเดิมที่มุ่งขายวัตถุดิบ	 ไปสู่การแปรรูปเพิ่ม

มูลค่า

	 ๖.		 ประสานหน่วยงานพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า	ที่มุ่ง

ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า

๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



๑. เจตนารมณ์การก่อตั้งองค์กร

 ประการที่ ๑ 

	 เพื่อเป็นตัวแทนของเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆ	 ในการรวบรวมปัญหาความต้องการของเกษตรกร	สื่อสารไปยัง 

หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งประกอบด้วยหลายกรม	หลายกระทรวง	อย่างเป็นเอกภาพ	 เพื่อการพัฒนา	และแก้ปัญหา 

ให้แก่เกษตรกร	

 ประการที่ ๒ 

	 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ	 ซึ่งประกอบด้วยหลายกรม	 หลายกระทรวง	 

ในการบูรณาการจัดการพัฒนา	และแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด

เกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

	 การเรยีกร้องผลกัดนัของเกษตรกร	กลุม่/องค์กรเกษตรกร	และภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือให้มอีงค์กรทีจ่ะท�าหน้าที ่

ตามเจตนารมย์ข้างต้น	ซึ่งยาวนานร่วม	๓	ทศวรรษ	ได้เป็นผลส�าเร็จในวันที	่๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	เมื่อได้มีการประกาศใช	้ 

“พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓”	 น�าไปสู่จุดเร่ิมต้นของการจัดต้ัง	 “สภาเกษตรกรแห่งชาติ”	 และ	 

“สภาเกษตรกรจังหวัด”	ทั่วประเทศ	เป็นองค์กรตัวแทนในการประสาน	การพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกรทุกสาขาอาชีพ
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๒. การจัดตั้งองค์กรและกลไกในการท�างาน

๒.๑ การจัดตั้งองค์กร

	 ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 ในราชกิจจานุเบกษา 

เมือ่วนัที	่๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ในช่วง	๒	ปีแรกของการด�าเนนิงานตามบทเฉพาะกาล	ซึง่มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์เป็นผู้รักษาการ	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ท�าหน้าท่ีเลขาธิการและหัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกร 

กรุงเทพมหานคร	 โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	 ท�าหน้าที่หัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ภารกิจส�าคัญในช่วงน้ี	 

คือ	 การจัดให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ	 สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และการเตรียมความพร้อม 

เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน

	 โดย	สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิมีสมาชิกจ�านวน	๑๐๐	คน	ประกอบด้วย	

	 (๑)	 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด	รวม	๗๗	คน	

	 (๒)	 ตัวแทนองค์กรด้านพืช	 ด้านสัตว์	 ด้านประมง	 และด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ	 รวม	 ๑๖	 คน	 คัดเลือกโดย 

	 	 สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ตามข้อ	(๑)		

	 (๓)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช	 สัตว์	 และประมง	 อย่างน้อยด้านละ	 ๑	 คน	 รวม	 ๗	 คน	 คัดเลือกโดยสมาชิก 

	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิตามข้อ	(๑)	และข้อ	(๒)	

	 ส�าหรับ	สภาเกษตรกรจงัหวดัซ่ึงปัจจบัุนมจี�านวนสมาชกิใน	๗๗	หวดั	รวม	๑,๗๐๙	คน	มอีงค์ประกอบของสมาชกิ

ในแต่ละจังหวัด	ประกอบด้วย

	 (๑)		 สมาชิกที่ผ่านกระบวนการเลือกต้ังโดยตรงจากเกษตรกรในระดับต�าบลขึ้นมาเป็นผู้แทนในระดับอ�าเภอ	 

	 	 ซึ่งจะมีสถานะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	 จ�านวน	 ๑๖	 คน	 ส�าหรับจังหวัดที่มีจ�านวนอ�าเภอ 

	 	 ไม่เกิน	 ๑๖	 อ�าเภอ	 แต่หากจังหวัดใดมีจ�านวนอ�าเภอมากกว่า	 ๑๖	 อ�าเภอ	 จะมีจ�านวนสมาชิก 

	 	 สภาเกษตรกรจังหวัดเท่ากับจ�านวนอ�าเภอในจังหวัดนั้น

	 (๒)	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช	 สัตว์	 และประมง	 อย่างน้อยด้านละ	 ๑	 คน	 รวม	 ๕	 คน	 คัดเลือก	 โดยสมาชิก 

	 	 สภาเกษตรกรจังหวัด	ตาม	(๑)

๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 ทั้งนี	้สภาเกษตรกรแห่งชาติ	และสภาเกษตรกรจังหวัด	จะเป็นเวทีของสมาชิกสภาเกษตรกร	ซึ่งเป็นตัวแทนของ

เกษตรกรสาขาอาชีพการเกษตรต่างๆ	ทัว่ประเทศ	ทีจ่ะมาร่วมปรกึษาหารือเพือ่พจิารณาก�าหนดแนวทางการพฒันาแก้ปัญหา

ของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน	โดยตามกฎหมาย	สภาเกษตรกรแห่งชาติ	และสภาเกษตรกรจังหวัด	จะต้อง

จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในกิจการดังกล่าวทุกรอบ	๒	เดือน	เพื่อให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสภาเกษตรกร

แห่งชาต/ิสภาเกษตรกรจงัหวดั	สามารถขบัเคลือ่นการท�างานตามบทบาทภารกิจทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธิผล	ได้มกีารสร้างกลไกและกระบวนการขับเคลือ่นการท�างานของสภาเกษตรกรแห่งชาต/ิสภาเกษตรกรจงัหวดั	

ดังนี้ในการขับเคลื่อนการท�างานของ	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้จัดให้มี	 “คณะกรรมการ”	 ก�ากับดูแลการพัฒนาแก้ปัญหา

รายสินค้า/รายประเด็นปัญหา	จ�านวน	๑๕	คณะ	พร้อมคณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน	สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการดงักล่าว	โดยคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/คณะท�างานจะมกีารประชมุ	เพือ่พจิารณาหารอืแนวทาง	มาตรการ

ในการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมและด�าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 แก้ปัญหาให้

กับเกษตรกร	และ/หรือจัดท�าเป็นข้อเสนอยื่นต่อรัฐบาล	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจารณาด�าเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของ

เกษตรกรและภาคเกษตรกรรม

๒.๒ กลไก กระบวนการขับเคลื่อนการท�างาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๑๐๐ คน)

สภาเกษตรกรจังหวัด 
(๗๗ จังหวัด)
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	 ในท�านองเดียวกันกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ในส่วนของ	 สภาเกษตรกรจังหวัดได้จัดให้มี	 “คณะท�างาน”	 รับผิด

ชอบก�ากับดูแลการพัฒนาแก้ปัญหารายสินค้า/รายประเด็นปัญหาภายในแต่ละจังหวัด	โดยคณะท�างานจะมีการประชุมเพื่อ

พจิารณาหารอืแนวทาง	มาตรการ	ในการพฒันาแก้ปัญหาของเกษตรกร/	ภาคเกษตรกรรม	และด�าเนนิการประสานงานหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง	แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร	และ/หรือจัดท�า	เป็นข้อเสนอยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจารณาด�าเนินการ

พัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม	โดยในการด�าเนินการดังกล่าว	ได้มีการแต่งตั้งเกษตรกรเป็น	“ผู้ปฏิบัติ

งานสภาเกษตรกรระดับต�าบล”	เพื่อเป็นกลไกในการรวบรวมปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ต�าบล	หมู่บ้าน	และ

สื่อสารไป	 ยังสภาเกษตรกรจังหวัด/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 และ/หรือประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เพื่อการ

พัฒนาแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร

๒.4 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ	 รับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานประจ�าวันของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัด	และสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน/ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต�าบล	 รวมทั้งท�าหน้าที่บูรณาการ	 ประสานงานกับหน่วย

งานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม

(๑)	 คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

(๒)	 คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์	การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม	และงบประมาณ

(๓)	 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร	 สิทธิเกษตรกร	 สิทธิที่ดินท�ากิน	 

	 สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน	และหนี้สินเกษตรกร

(๔)	 คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)	 คณะกรรมการการพัฒนาเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	และเครือข่าย

(๖)	 คณะกรรมการด้านข้าว

(๗)	 คณะกรรมการด้านยางพารา

(๘)	 คณะกรรมการด้านพืชไร่

(๙)	 คณะกรรมการด้านพืชสวน

(๑๐)	 คณะกรรมการด้านปาล์มน�้ามัน	และพืชพลังงาน

(๑๑)	 คณะกรรมการด้านปศุสัตว์

(๑๒)	 คณะกรรมการด้านประมง

(๑๓)	 คณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

(๑๔)	 คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 การพัฒนาแหล่งน�้าและจัดระบบชลประทาน 

	 เพื่อเกษตรกรรม

(๑๕)	คณะกรรมการด้านกิจการการเกษตรระหว่างประเทศ

คณะกรรมการประจ�าสภาเกษตรกรแห่งชาติ

๒.๓  คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน/ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต�าบล

7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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ข้อมูลพื้นฐานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

๑)  โครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

National Farmers Council

สภาเกษตรกรจังหวัด

Provincial Farmers Council

ตัวแทนเกษตรกรระดับอ�าเภอ

District Farmers representatives

ตัวแทนเกษตรกรระดับต�าบล

Sub–District Farmers representatives

ตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน

Village Farmers representatives

เกษตรกร

Farmers

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

Office of the National Farmers Council

ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

Office of the Provincial Farmers Council
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พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ มาตรา ๕  

ให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ 

	 	 ๑.	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยต�าแหน่ง

	 	 ๒.	สมาชิกซึ่งสมาชิกตาม	 (๑)	 เลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช	 ด้านสัตว์	 ด้านประมง	 และ 

ด้านเกษตรกรรมอ่ืน	ๆ 	จ�านวนสิบหกคนโดยกระจายตามความส�าคัญและครอบคลมุสาขาอาชพีเกษตรกรรม 

ในแต่ละด้าน	 ทั้งนี้	 	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติก�าหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	

	 	 ๓.	สมาชิผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งสมาชิกตาม	 (๑)	 และ	 (๒)	 เลือกจากผู้ความรู้	 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ ์

ด้านเกษตรกรรม	จ�านวนเจ็ดคน	โดยมาจากด้านพืช	ด้านสัตว	์และด้านประมง	อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน	 

ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขทีส่ภาเกษตรกรแห่งชาติก�าหนด	โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา	 

สมาชิกตาม	(๒)	ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส�านักงาน	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	 

วิธีการ	และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติก�าหนด

องค์ประกอบของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ระดับชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(7 คน)

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร

(๑๖ คน)

ประธานสภาเกษตร

จังหวัดภาคเหนือ

(๑7 จังหวัด)

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดภาคกลาง 

(๒๖ จังหวัด)

ประธานสภาเกษตรกร 

จังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

(๒๐ จังหวัด)

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดภาคใต้

(๑4 จังหวัด)

9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



อ�านาจหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 (๑)			 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร	และองค์กร 

เกษตรกร	 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 การผลิต	 การแปรรูป	 การตลาดและการคุ ้มครอง 

พื้นที่เกษตรกรรม

	 (๒)		 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท�าเกษตร 

แบบผสมผสาน	 ระบบวนเกษตร	 ระบบเกษตรธรรมชาติ	 ระบบไร่นาสวนผสม	 ระบบเกษตรอินทรีย	์ 

และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น

	 (๓)		 ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร	 การพัฒนาเกษตรกรรม	 

รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 (๔)	 เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี

	 (๕)	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู ้

ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น	 ผลผลิตทางเกษตรกรรม	 และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป 

ผลผลิตทางเกษตรกรรม

	 (๖)		 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรม	 

รวมทั้งการก�าหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร

	 (๗)		 เสรมิสร้างความร่วมมอืและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศและองค์กร

ระหว่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

	 (๘)		 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

	 (๙)		 ให้ความเห็นต่อนโยบาย	กฎหมาย	หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร	

	 (๑๐)	 ให้ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าแก่เกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ

	 (๑๑)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	คณะท�างาน	หรือที่ปรึกษาตามความจ�าเป็น

	 (๑๒)	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือตามที ่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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อ�านาจหน้าที่ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

	 (๑)	 รับผิดชอบงานด้านธุรการ	และท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 (๒)	 รวบรวม	 ศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของสภาเกษตรกร 

แห่งชาต	ิสภาเกษตรกรจังหวัด	ส�านักงาน	และส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

	 (๓)	 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร	 และองค์กรเกษตรกร	 ได้ทราบถึงนโยบาย	 แผนแม่บทและการด�าเนินงาน 

ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 (๔)	 รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

	 (๕)		 จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	 ระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในด้านการบริหารจัดการ	การวิจัย	การผลิต	การแปรรูป	 

การตลาด	 และราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ 

ทางภูมิศาสตร์

	 (๖)	 ประสานการด�าเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๗)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 (๘)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

๑๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



องค์ประกอบสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย 

	 (๑)	 สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง	 จ�านวนสิบหกคน	 ในกรณีที่จังหวัดใดมีจ�านวนอ�าเภอมากกว่าสิบหกอ�าเภอ	 

ให้เพิ่มจ�านวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจ�านวนของอ�าเภอ

	 (๑)	 สมาชิกผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งสมาชิกตาม	 (๑)	 เลือกจากผู ้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม	 

จ�านวนห้าคน	โดยมาจากด้านพืช	ด้านสัตว	์และด้านประมง	อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน	

อ�านาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด

														(๑)		 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด

	 (๒)		 ประสานนโยบายและการด�าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร	เกษตรกร	สถาบันวิจัย	สถาบันการศึกษา	 

และหน่วยงานของรัฐ

	 (๓)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 และยุวเกษตรกรในจังหวัด	 

ในรูปแบบต่างๆ	

	 (๔)		 เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บท 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 (๕)		 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	การฝึกอบรม	และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร	 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน

	 (๖)		 เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งราคา 

ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 (๗)		 ให้ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร

	 (๘)		 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการใด	ๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๙)		 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

ระดับจังหวัด
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อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

	 (๑)	 รับผิดชอบงานด้านธุรการ	และท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด

	 (๒)	 รวบรวม	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด	

	 (๓)	 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร	 และองค์กรเกษตรกร	 ได้ทราบถึงนโยบาย	 แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด	 

และการด�าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด	

	 (๓)	 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 ผลงานการวิจับและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต	 

ผลผลิต	การแปรรูป	ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม	รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	

	 (๕)	 ประสานการด�าเนินงานกับเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๖)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด	

	 (๗)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิและสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย	

๑๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



๒)  โครงสร้างส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)

กลุ่มการก�ากับดูแล

การบริหารจัดการที่ดี

ส�านัก
บริหารกลาง

ส�านัก
กิจการสภา
และวิชาการ

ส�านักยุทธศาสตร์
การเกษตร 

วิจัยประเมินผล 
และส่งเสริม
กิจการพิเศษ

ส�านักส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและ
ขับเคลื่อนแผน

พัฒนาการเกษตร

ส�านักงาน
สภาเกษตรกร

จังหวัด 
77 จังหวัด

ภารกิจ
ด้านอ�านวยการ

v	 ส่วนอ�านวยการ
v	 ส่วนทรัพยากร

บุคคล

ภารกิจ
ด้านกิจการสภา

v	 ฝ่ายบริหารทั่วไป
v	 ส่วนกิจการสภา

และการประชุม
v	 ส่วนกฎหมาย

ภารกิจ
ด้านยุทธศาสตร์
การเกษตรวิจัย
ประเมินผล และ

ส่งเสริมกิจการพิเศษ

v	 ฝ่ายบริหารทั่วไป
v	 ส่วนยุทธศาสตร์

พัฒนาการเกษตร
v	 ส่วนวิจัยและ

ติดตามประเมินผล
v	 ส่วนการ 

ต่างประเทศ

ภารกิจ
ด้านส่งเสริม

การมีส่วนร่วม 
และขับเคลื่อนแผน
พัฒนาการเกษตร

v	 ฝ่ายบริหารทั่วไป
v	 ส่วนส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วม
v	 ส่วนขับเคลื่อน

แผนพัฒนา 
การเกษตร

v	 ส่วนสารสนเทศ

ภารกิจ
ด้านส�านักงาน

สภาเกษตรจังหวัด 
(สกจ.)

v	 ฝ่ายอ�านวยการ
v	 ส่วนยุทธศาสตร์

การเกษตร
v	 ส่วนขับเคลื่อน

และการมีส่วนร่วม
v	 ส่วนประเมินผล

และก�ากับการ
บริหารจัดการที่ดี
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ระดับต�าแหน่ง
กรอบอัตราก�าลัง ผู้ครองต�าแหน่ง

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

บริหารสูง ๑ – ๑ –

บริหารต้น ๔ – ๒ -

อ�านวยการสูง ๔ ๗๗ ๔ ๖๓

อ�านวยการต้น ๑๔ ๑๔๔ ๙ ๑๐๓

ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส ๓๓ ๓๑๘ ๓๑ ๓๑๗

รวม ๕๖ ๕๓๙ ๔๗ ๔๘๓

รวมทั้งสิ้น ๕๙๖ ๕๓๐

หมายเหตุ : ข้อมูล	ณ	วันที	่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

๓)  โครงสร้างอัตราก�าลัง ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 ส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	ปี	๒๕๖๑	ผ่านส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	จ�านวน	๔๐๓	ล้านบาท	และมีงบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ	๒๕๖๐	จ�านวน	๑๖.๗๑	ล้านบาท	รวมงบ

ประมาณเพือ่ใช้จ่ายในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จ�านวน	๔๑๙.๗๑	ล้านบาท	ประกอบด้วยงบบุคลากร	และงบด�าเนินงาน	โดยมติ

ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิครั้งที	่๕/๒๕๖๐	(วาระพิเศษ)	เมื่อวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๖๐	ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ

ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จ�านวน	๒	โครงการ	และ	

๑	 กิจกรรมหลัก	 ประกอบด้วย	 โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต�าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	 และโครงการบูรณา

การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร	ส่วน	๑	กิจกรรมหลัก	ได้แก	่กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมคณะผู้

ปฏิบัตงิานเครอืข่ายสภาเกษตรกรระดบัต�าบล/อ�าเภอ	จากการจดัเก็บรวบรวมข้อมลูผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณปี	๒๕๖๑	

ตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๖๐	ถึงสิ้นเดือนกันยายน	๒๕๖๑	มีผลการเบิกจ่าย	จ�านวน	๓๙๐.๗๘	ล้านบาท	คิดเป็นผลการเบิก

จ่ายร้อยละ	๙๓.๑๑	(รายละเอียดปรากฏในตารางที่	๑)

ตารางที่ ๑ การบริหารงบประมาณปี ๒๕๖๑

รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท)
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)
คงเหลือ 
(บาท)

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย

งบประมาณ

๑.	งบประมาณคงเหลือปี	๒๕๖๐ ๑๖,๗๑๒,๓๔๔.๐๗ - - -

๒.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปี	๒๕๖๑

๔๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - - -

รวมงบประมาณต้นปี	๒๕๖๑ ๔๑๙,๗๑๒,๓๔๔.๐๗ -- - -

ผลการเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่าย ปี ๒๕๖๑

๑.	งบบุคลากร ๒๐๒,๕๙๖,๑๘๓.๐๐ ๑๘๖,๗๒๘,๐๓๕.๒๙ ๑๕,๘๖๘,๑๔๘.๓๘ ๙๒.๑๗

๒.	งบด�าเนินงาน ๒๑๗,๑๑๖,๑๖๑.๐๗ ๒๐๔,๑๖๐,๒๗๙.๕๗ ๑๓,๐๕๕,๘๘๐.๘๓ ๙๓.๙๙

รวมทั้งสิ้น ๔๑๙,๗๑๒,๓๔๔.๐๗ ๓๙๐,๗๘๘,๓๑๔.๘๖ ๒๘,๙๒๔,๐๒๙.๒๑ ๙๓.๑๑

บวก รายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ๕๙๒,๘๖๑.๑๑ -

๒๙,๕๑๖,๘๙๐.๓๒ -

หมายเหต ุ  

	 ๑)	 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บัญชีออมทรัพย์	(๙๘๑-๒-๐๓๗๑๖-๐)		 ๒๔๙,๘๘๑.๙๔	 บาท

	 ๒)	 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	บัญชีออมทรัพย์	(๙๘๑-๗-๑๙๖๔๖-๑)		 ๒,๑๑๙.๔๓	 บาท

	 ๓)	 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ของ	สกจ.	๗๗	จังหวัด	 ๑๗๓,๔๔๓.๔๑	 บาท

	 ๔)	 รายได้อื่น	 ๑๐๐,๑๖๒.๙๐	 บาท

	 ๕)	 รายได้อื่น	ของ	สกจ.	 ๖๗,๒๕๓.๔๓	 บาท

4)  งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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ส่วนที่ ๒
การด�าเนินงานตามภารกิจ

ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ (Function)

๑. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 เป็นปีท่ี	 ๒	 ในการด�าเนินการตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	 และยุทธศาสตร ์

สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิปี	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ฉบับที่	๒	มีผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือน	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	–	๓๐	กันยายน	

๒๕๖๑	โดยสรุปดังนี้

๑.๑ การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน 

การเกษตร	ดังนี	้

 ๑) เรื่อง การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ต่อการน�าเข้าข้าวสาลีเข้ามา 

  ในราชอาณาจักร

  เสนอต่อ 

	 	 กระทรวงพาณิชย	์เมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ให้คงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต	 และการขอ 

อนุญาตให้น�าข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดยการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเป็นปริมาณ	 

๓	 ส่วน	 ต่อการขออนุญาตน�าเข้าข้าวสาลีอยู่ที่	 ๑	 ส่วน	 โดยน�้าหนัก	 จะท�าให้ราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

มีทิศทางที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต	 และเพื่อรอพิจารณาข้อมูลปริมาณ	 การรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก 

ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพิจารณาอนุญาตน�าเข้าข้าวสาลีให้เกิด 

ความสมดุลระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ต่อไป

๑9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 ๒) เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสับปะรดราคาตกต�า่ (ด้านการตลาด) 

  เสนอต่อ 

	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เมื่อวันที	่๒๑	ธันวาคม	๒๕๖๐

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 		 ๑)	 เสนอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป	 โดยส่งเสริม

การส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป	เพื่อให้โรงงานสามารถระบายสต็อกสินค้า	และสามารถด�าเนินการผลิตต่อไปได้	

	 	 ๒)		 เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัด	 Road	 show	 

เชื่อมโยงผลผลิตที่เกินความต้องการของโรงงานสู่ผู ้บริโภคในจังหวัดที่ไม่มีการปลูกสับปะรด	 เป็นการระบายผลผลิต 

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

	 	 ๓)		 เสนอให้กระทรวงพาณิชย์หาแนวทางส่งเสริมการส่งออกสับปะรดผลสดไปยังตลาดต่างประเทศ	 

ช่วยระบายผลผลิตสับปะรดที่ออกกระจุกตัวในช่วงสั้นๆแต่ละปี

	 	 ๔)		 เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดราคาสับปะรดให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต 

สับปะรดทีเ่ป็นธรรมทัง้ภาคเกษตรกรและภาคโรงงานแปรรูป	โดยราคารบัซือ้ผลผลติไม่ควร	ต�า่กว่าต้นทนุการผลติต่อหน่วย	

รวมกับค่าจัดการของเกษตรกร	๓๐	%	ของต้นทุนการผลิต

	 	 ๕)		 เสนอให้โรงงานแปรรูปผลผลิตสับปะรดแจ้งปริมาณผลผลิตสับปะรดแต่ละประเภทที่ได้แปรรูป	 

และเก็บสต็อกไว้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อทราบประมาณการของผลผลิต	 และผลิตภัณฑ์	 ในอุตสาหกรรมสับปะรด	 

ซึ่งจะน�าไปสู่การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสับปะรดทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

  ผลการพิจารณา 

	 	 หนังสือกระทรวงพาณิชย์ที่	พณ	๐๔๐๓/๓๗๕	ลงวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑	แจ้งว่า

	 	 ๑)	 สินค้าสับปะรดมีคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติก�ากับดูแล	 (สศก.เป็นฝ่าย

เลขานุการ)	ซึ่งมีการก�าหนดยุทธศาสตร์สับประรดปี	๒๕๖๐-๒๕๖๔	ไว้แล้วตามข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

	 	 ๒)		 กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน	 การพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด	มีแผนขับเคลื่อน	ได้แก	่

	 	 	 ๒.๑)		 ตามยุทธศาสตร์สับปะรดด้านการตลาด	ปี	๒๕๖๐-๒๕๖๔	ดังนี้

    v		ส่งเสริมการเจรจาการค้าเพื่อขยายตลาด

    v		รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรด	 และผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ	 โดยแสดงคุณค่า	 

	 	 	 	 	 ทางโภชนาการ

    v		ส่งเสริมการส่งออกผลสดไปต่างประเทศ	โดยพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ	เช่น	พันธุ	์MD๒

    v		ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รวบรวม	จ�าหน่าย	ส่งออกผลสดโดยผ่านกลไกรูปแบบประชารัฐ
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 ๓)  เรื่อง ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตปาล์มน�้ามันตกต�่า  

  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  เสนอต่อ 

	 	 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 		 ๑)		 ให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาปาล์มล้นตลาด	โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับซื้อน�้ามันปาล์ม

	 	 ๒)		 ใช้นโยบายเพิ่มสัดส่วนการใช้น�้ามันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น	 จาก	 B๗	 เป็น	 B๑๐	 ตามแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน	และพลังงานทางเลือก

	 	 ๓)	 ให้เร่งรัดการออกประกาศของคณะกรรมการกลางก�าหนดราคาผลผลิตปาล์มน�้ามัน	 และราคา 

น�า้มันปาล์มดิบ

	 	 ๔)	 ให้ด�าเนินการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 การก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร	 

และก�าหนดเวลาในการบังคับใช้ให้ชัดเจน

	 	 ๕)	 ให้ก�าหนดระยะเวลาปรับปรุงพัฒนาระบบสกัดน�า้มันปาล์ม

	 	 ๖)	 ให้หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปาล์มน�้ามัน	 ๒๐	 ปี	 มีการก�าหนด 

มาตรฐานเปอร์เซ็นต์น�้ามันในผลปาล์มที่โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มรับซ้ือ	 โดยให้โรงงานรับซื้อผลปาล์มน�้ามันที่มีเปอร์เซ็นต์

น�า้มันไม่น้อยกว่า	๒๐	%

	 	 ๗)	 ให้มีการขึ้นทะเบียนลานเทปาล์มน�า้มัน	และก�าหนดมาตรฐานลานเทปาล์มน�า้มัน

	 	 ๘)	 ให้ก�าหนดราคารับซื้อปาล์มน�้ามัน	และน�า้มันปาล์มตามระบบคุณภาพสัมพันธ์

	 	 ๙)	 ให้ด�าเนินการหาตลาดน�า้มันปาล์มเพื่อการบริโภคในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

	 	 ๑๐)	 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการท�าสวนปาล์ม

	 	 ๑๑)	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�า้มันและผลิตปาล์มน�้ามัน	พ.ศ............ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

๒๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 4) การตรวจสอบสต็อกน�า้มันปาล์มดิบ

  เสนอต่อ 

	 	 กระทรวงพาณิชย	์เมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๑

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ให้มีการตรวจสอบข้อมูลจากบัญชีรับซื้อผลผลิตปาล์มน�้ามันที่เกษตรกรน�ามาขายให้แก่โรงงานสกัด 

ปาล์มน�้ามันดิบ	 พร้อมทั้งบันทึกเปอร์เซ็นต์น�้ามันปาล์มด้วย	 เพื่อน�ามาค�านวณให้ได้ปริมาณน�้ามันปาล์มดิบที่แท้จริง	 

ซึ่งสะท้อนปริมาณสต็อกน�า้มันปาล์มดิบได้แม่นย�ากว่าการค�านวณจากปริมาณน�า้มันปาล์มดิบ	กลับไปสู่ผลผลิตปาล์มน�้ามัน

  ผลการพิจารณา 

	 	 กระทรวงพาณิชย์แจ้งตามหนังสือกระทรวงพาณิชย์ที่	 พณ	๐๔๐๓/๑๐๙๘	ลงวันที่	 ๑๒	มีนาคม	๒๕๖๑	

แจ้งดังนี้

	 		 ๑)		 ข้อมูลด้านปริมาณ	โดยกรมการค้าภายใน	๒	แหล่ง	ได้แก่

	 	 	 ๑.๑)		 การแจ้งปริมาณของผู้ประกอบการ

	 	 	 ๑.๒)		 การตรวจสอบสต็อกน�า้มันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ	ระดับจังหวัด

	 	 	 ๑.๓)		 การน�าเสนอข้อมูลประกอบการประชุม

    กรณีที่ ๑  ใช้ปริมาณผลปาล์มน�้ามันจากพยากรณ์ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(สศก.)	

    กรณีที่ ๒  ใช้ปริมาณผลปาล์มน�้ามันจากรายงานของคณะท�างานฯ	มาประมาณการผลปาล์ม 

	 	 	 	 	 	 เดือนต่อไป

	 	 	 	 ผลคาดการณ์สต็อกน�้ามันปาล์มดิบคงเหลือจากกรณีที่	 ๑	 น้อยกว่ากรณีที่	 ๒	 เน่ืองจาก 

	 	 	 ปริมาณปาล์มน�้ามันของกรณีที่	๑	มีน้อยกว่ากรณีที	่๒	เสมอ

 ๕)  เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (กระเทียม) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

  ฤดูกาลผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑

  เสนอต่อ 

	 	 กระทรวงพาณิชย	์เมื่อวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๖๑

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ให้กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดมาตรการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	ดังนี้	

	 	 ๑)		 ชะลอการน�าเข้าผลผลิตกระเทียมในช่วงฤดูกาลผลผลิตกระเทียมไทยออกสู่ตลาด

	 	 ๒)		 เข้มงวดการลักลอบน�าเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ

	 	 ๓)		 ขยายกรอบระยะเวลา	การเกบ็ภาษนี�าเข้าผลผลติกระเทยีมจากต่างประเทศเพิม่ขึน้	(เดมิช่วงระหว่าง

เดือนกรกฎาคม	–	ตุลาคม)

	 	 ๔)		 เห็นควรให้มีมาตรการรองรับส�าหรับเกษตรกรที่ชะลอการขายผลผลิตกระเทียม	สู่ตลาด
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 ๖) เร่ือง ขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  

  (กชก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กรณีเจ้าหนี้เป็นนิติบุคคล 

  ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

  เสนอต่อ 

	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เมื่อวันที	่๑๓	มีนาคม	๒๕๖๑

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและ	 ผู้ยากจน	 (กชก.)	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๕๐	 
เมื่อวันที่	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๐	 “กรณีเจ้าหนี้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 จะให้ความช่วยเหลือเฉพาะ 
ลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกร	 ที่เป็นหนี้กับเจ้าหนี้สหกรณ์การเกษตร	 ที่กู ้ยืมไปเพื่อลงทุน	 ทางการเกษตร	 จึงพิจารณาให้ 
ความช่วยเหลือ”	 เน่ืองจากมติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับระเบียบ	 หลักการว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืม 
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน	พ.ศ.	๒๕๔๗	ข้อ	๖	(๒)

  ผลการพิจารณา 

	 	 หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ที่	กษ	๐๒๒๐/๓๖๖๓	ลงวันที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๖๑	
แจ้งว่า	 คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	 พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุม	 
ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๑	 มีมติเห็นชอบ	 ให้ก�าหนด	 “เจ้าหนี้”	 ที่เป็นนิติบุคคลเพิ่มเติม	 คือ	 
สหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	ที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมโดยก�าหนดเงื่อนไขของการรับเร่ืองไว้พิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือเฉพาะรายที่ถูกฟ้องด�าเนินคดี	และศาลมีค�าพิพากษาที่สุดให้	ช�าระหนี้แล้ว

 7)  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก  

  โครงการบริหารจัดการล�าไยอบแห้งตกต�่า ปี ๒๕๕๓

  เสนอต่อ 

	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 	๑)	 สภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นแล้วว่า	 โครงการบริหารจัดการล�าไยสด	ป	ี๒๕๕๓	ภาครัฐได้ก�าหนด
สัดส่วนการจัดการผลผลิตล�าไยเพื่อการบริโภคและส่งออกไว้ชัดเจน	 เพื่อมิให้ล�าไยล้นตลาด	 ในฤดูกาลผลิต	 ซึ่งการแปรรูป
ล�าไยอบแห้งเป็นทางเลือกที่ด	ีสามารถเก็บไว้บริโภคได้ตลอดป	ีแต่มีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
	 	 	๒)	 การบริหารจัดการผลผลิตที่เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้	 ธ.ก.ส.	 อยู่ในความรับผิดชอบของ 
หน่วยงานภาครัฐ	 โดยรวบรวมผลผลิตเก็บไว้ในคลังสินค้าในแต่ละพื้นท่ี	 จังหวัด	 ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานดูแลและ 
ถือกุญแจคลังสินค้า	การจ�าหน่ายผลผลิตด�าเนินการโดยคณะท�างานเฉพาะกิจระดับจังหวัด
	 	 	๓)		 สาเหตุและที่มาของปัญหาหนี้สิน	สรุปได้ดังนี้
	 	 	 ๓.๑)	 จังหวัดได้อนุมัติให้มีการจ�าหน่ายผลผลิตที่เก็บในคลังสินค้า	 โดยจ�าหน่ายต�่ากว่าราคา 
ต้นทุน	 และราคาที่น�าผลผลิตไปค�้าประกันเงินสดที่ได้จากการจ�าหน่าย	 คณะท�างานได้น�าเงินที่ได้จากการจ�าหน่ายทั้ง 
จ�านวนช�าระหนี้ให้แก่	ธ.ก.ส.	(โดยเกษตรกรไม่ได้รับเงินจากการจ�าหน่ายผลผลิต)
	 	 	 ๓.๒)		 ภาระหนี้สินของเกษตรกรเกิดจากส่วนต่างที่ขาดทุนของระบบ	Packing	Credit	
	 	 	 ๓.๓)		 วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ	๘๐	ได้มาจากการค�านวณต้นทุนการผลิต	ซึ่งก�าหนดโดยคณะท�างาน 
เฉพาะกจิทีจ่งัหวดัแต่งตัง้ขึน้	เพือ่ให้เกษตรกรรายย่อยทีป่ลกูล�าไยมเีงนิทนุหมนุเวยีนในการท�าล�าไยอบแห้ง	ภายใต้โครงการ 
บริหารจัดการล�าไย

๒๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 8) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนและผลักดันโครงการด้านชลประทาน

  เสนอต่อ 

	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เมื่อวันที	่๑๑	มกราคม	๒๕๖๑

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน	ผลักดัน	โครงการชลประทานที่ส�าคัญให้ด�าเนินการโดยเร็ว	ดังนี้	

	 	 (๑)	 โครงการชลประทาน	โขง	เลย	ชี	มูล	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 (๒)	 โครงการ	กก	อิง	น่าน	ภาคเหนือ

	 	 (๓)	 การเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 พ.ศ..............มิให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ

จากการเก็บอัตราค่าใช้น�า้ใดๆ

 9)  เรื่อง การพิจารณาน�าเข้าสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากต่างประเทศ

  เสนอต่อ 

	 	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงพาณิชย	์เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

ทุกจังหวัด	 กรณีหากมีการน�าเข้าเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเน้ือแดงจากต่างประเทศ	 ผลการรับฟังความเห็นพบว่า	 มีเกษตรกร 

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น	 ๖๗	 จังหวัดจากเป้าหมาย	 ๗๗	 จังหวัด	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๗.๐๑	 โดยแสดงความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วยร้อยละ	๑๐๐	 ของจังหวัดที่แสดงความคิดเห็น	 เนื่องจากจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั้งระบบ	

อาชีพเลี้ยงสุกรจะล่มสลาย	 เพราะต้นทุนการเลี้ยงสุกรไทยสูงกว่าต่างประเทศ	 และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค	 

ในประเด็นเรื่องอาหารปลอดภัย	 เนื่องจากสุกรที่น�าเข้าจากสหรัฐอเมริกา	 มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง	 ในขณะที่ไทยถือว่า	 

การใช้สารเร่งเนื้อแดงนั้นผิดกฎหมาย	 ดังนั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนการ 

น�าเข้าเนื้อสุกร	และชิ้นส่วนที่มีสารเร่งเนื้อแดง	เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ	และผู้บริโภค

  ผลการพิจารณา 

	 	 นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดตั้ง

คณะท�างานร่วมกับผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯเพื่อพิจารณาแนวทางการน�าเข้าเนื้อสุกร	และเครื่องในที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯ	

ทั้งนี้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งส�าเนาฯให้กระทรวงเกษตร	 และสหกรณ์	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมของไทยต่อการน�าเข้าเน้ือสุกรที่มีสารเร่งเน้ือแดงตกค้างจากต่างประเทศด้วยแล้วเมื่อวันท่ี	 

๕	มกราคม	๒๕๖๑
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 ๑๐) เรื่อง เสนอให้พิจารณาทบทวนการใช้ และน�าเข้าสารพาราควอต  

   เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีพิษอันตรายร้ายแรง

  เสนอต่อ 

	 	 กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เมื่อวันที	่๔	มกราคม	๒๕๖๑

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 สารพาราควอตเป็นสารที่มีพิษภัยรุนแรง	 และการที่ต่างประเทศจ�านวนไม่น้อยห้ามการใช้สารพาราควอต 

เป็นเวลานานแล้ว	 ตลอดจนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร	 และอาหาร

ปลอดภัย	 เพื่อเป็นครัวอาหารโลก	 และคงความเป็นผู้น�าในการส่งออกสินค้าอาหารในตลาดโลก	 จึงขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม

พิจารณาทบทวนยกเลิกการใช้สารพาราควอต	 โดยยกเลิกการผลิต	 การน�าเข้า	 การจ�าหน่ายจ่ายแจก	 และการใช้สาร 

พาราควอตในการเกษตรโดยสิ้นเชิง

 ๑๑) เรื่อง ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต�า่ระยะสั้นและระยะยาว

  เสนอต่อ 

	 	 ส�านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี	เมื่อวันที	่๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 		 ๑)		 ให้นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ยางภายในประเทศเป็นวาระแห่งชาติทุกหน่วยงานต้องมีโครงการใช้

ยางพาราของเกษตรกร	และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่รับรองโดยผู้ผลิตได้

	 	 	๒)		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมยางมาบังคับใช	้ 

และถ้าราคายางต�่ากว่าทุนหรือราคาที่ก�าหนดให้ระงับการส่งออก

	 		 ๓)		 เสนอให้จัดตั้งตลาดกลางประมูลเพื่อการจ�าหน่ายภายในประเทศ	และการส่งออก	(Thai	com)

	 	 ๔)	 ให้รฐับาลส่งเสรมิสนบัสนนุให้กลุม่/องค์กรเกษตรกรแปรรปูผลติภณัฑ์เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่เป็นเกษตร

อุตสาหกรรมยางพารา

	 	 ๕)	 ยกเลิกบริษัทร่วมทุนยางพารา	จ�ากัด

  ผลการพิจารณา 

	 	 ส�านักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ซึ่งทางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเรื่องต่อไปยังการยางแห่งประเทศไทยแล้ว	เมื่อวันที	่๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

๒๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 ๑๒) เรื่อง ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต�่า

  เสนอต่อ 

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที	่๔	มกราคม	๒๕๖๑	

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ๑)	 ป้องกันและปราบปรามการลักลอบน�าเข้ามะพร้าวอย่างเข้มงวด

	 	 ๒)	 รัฐบาลควบคุมการน�าเข้ามะพร้าว	 โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกร	 และราคามะพร้าวไม่ต�่ากว่า	 

๑๐	บาทต่อผล

	 	 ๓)	 ก�าหนดด่านน�าเข้าไม่เกิน	๒	ด่าน

	 	 ๔)	 แก้และก�าหนดระเบียบลักษณะมะพร้าวน�าเข้า

	 	 ๕)	 ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมะพร้าว

	 	 ๖)		 ให้มียุทธศาสตร์มะพร้าว

	 	 ๗)		 วิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าว	และให้เกษตรกรน�าไปปฏิบัติ

	 	 ๘)		 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารมะพร้าวแห่งชาติ

 ๑๓) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การช�าระหนี้สินตามโครงการแปรรูปล�าไยอบแห้ง ปี ๒๕4๕

  เสนอต่อ 

	 	 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	เมื่อวันที	่๒๘	กันยายน	๒๕๖๑

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ขอให้ผ่อนปรนหนี้สินและสร้างความเป็นธรรมจ�านวนเงินที่ค้างช�าระของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ต�าบลบ้านเรือน	 อ�าเภอป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน	 โดยแยกหน้ีเป็นรายบุคคล	 และขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือ

เกษตรกรและผู้ยากจน	(อชก.)

 ๑4) เรื่อง การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

  เสนอต่อ 

  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๑

  ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการที่คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 

จังหวัด/อ�าเภอ	 ชะลอการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สิน	 เป็นเหตุให้เกษตรกรต้องสูญเสียที่ดินท�ากิน 

ในพื้นที่จังหวัดตรัง

๒๖ Annual Report 2018
National Farmers Council



๑.๒  การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท�าโครงการ หรือกรอบแนวทางด�าเนินงาน แล้วมอบหมายให้ส�านักงาน 

 สภาเกษตรกรจังหวัดด�าเนินการ

 ๑) กระทรวงอตุสาหกรรม โดยกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมด�าเนินโครงการ “ป้ันนักธรุกจิอตุสาหกรรม 

  เกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร)” ตามแนวประชารัฐ มี ๓ กิจกรรม ดังนี้

	 	 ๑.๑)	 กิจกรรมอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ	 Farmers	 to	 Entrepreneur	 จ�านวน	๕๕,๐๐๐	คน	 

ซึ่งมีผลการด�าเนินงานในปี	๒๕๖๑	จ�านวน	๕๘	จังหวัด	เกษตรกรเข้ารับการอบรมรวม	๓๘,๒๙๓	คน

	 		 ๑.๒)	 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น	 (Value	Added)	จ�านวน	

๓๐๐	องค์กร	ซึ่งมีผลการด�าเนินงานปี	๒๕๖๑	จ�านวน	๖๔	จังหวัด	๓๐๓	กลุ่ม/องค์กร	ให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี	

และนวัตกรรม	รวมทั้งการตลาด

	 	 ๑.๓)	 สนับสนุนโดยจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่	 จ�านวน	 ๕๐	 องค์กร	 

ซึ่งมีผลการด�าเนินงานในปี	๒๕๖๑	จ�านวน	๔๔	จังหวัด	๕๖	กลุ่ม/องค์กร	พร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์แปรรูปสินค้า

เกษตรแก่กลุ่ม/องค์กร

 ๒) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

  (วว.) ด�าเนินการดังนี้

	 	 ๒.๑)	 ด�าเนินโครงการ	“๑	ต�าบล	๑	นวัตกรรมเกษตร”	เป้าหมาย	๘๗๘	ต�าบล	๒๐๐	นวัตกรรมเกษตร	 
เพื่อต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดกับ 
เกษตรกรในวงกว้าง	 ได้แก่	 นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 เพื่อเพ่ิมผลผลิต	 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ	 ยึดอายุหลังการ 
เก็บเกี่ยว	 เครื่องมือการเกษตร	 การแปรรูปผลผลิต	 การน�าเศษวัสดุเหลือใช้มาท�าประโยชน์	 ซึ่งผลการด�าเนินงานใน 
ปี	๒๕๖๑	ด�าเนินการแล้วเสร็จ	๙๙	นวัตกรรม	และจะน�าไปขยายผลแก่เกษตรกรต่อไป
	 	 ๒.๒)	 การจัดงาน	 “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค”	 เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึง 
บริการทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 สร้างงาน	 สร้างเงิน	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 
โดยจัดอบรม	๑๓	 ครั้ง	 ใน	 ๑๓	 จังหวัด	 คือ	 น่าน	 บุรีรัมย์	 อ�านาจเจริญ	 นครพนม	 แม่ฮ่องสอน	 ตาก	 ชัยนาท	 กาฬสินธุ์	 
นราธิวาส	หนองคาย	ฉะเชิงเทรา	ระยอง	และนครสวรรค์	โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม	จ�านวน	๗,๐๙๒	คน	หลังได้รับ 
การอบรมเกษตรกรสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	 และน�าไป 
ต่อยอดสร้างผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 จากกิจกรรมเดิม	 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน	 “มหกรรมวิทย ์
สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค”

 ๓)  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด�าเนินโครงการ “การค้าเสรีเพื่อ 

ยกระดับเกษตรกรไทย ก้าวสู่ Smart Enterprise 4.๐” 

	 	 โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการค้าเสรีมุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกร	 และองค์กรเกษตรกร

ผู้ผลิตข้าวและผลไม้เพื่อการส่งออกในพื้นที่เป้าหมาย	 โดยจัดอบรม	 ๕	 ครั้ง	 กลุ่มเป้าหมาย	 ๕๐๐	 คน	 ได้แก่	 มะม่วงที่ 

จังหวัดสุโขทัย	 ผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรี	 ทุเรียน	 มังคุด	 เงาะ	 ลองกองที่จังหวัดยะลา	 ข้าวอินทรีย์และทุเรียนท่ีจังหวัด 

ศรีสะเกษ	 และล�าไยที่จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งผลการด�าเนินงานในปี	 ๒๕๖๑	 มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน	 ๘๕๒	 คน	 และ 

เกษตรกรดังกล่าวรวม	๑๐	กลุ่ม	สามารถน�าความรู้ไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ	์พัฒนาบรรจุภัณฑ์	และการตลาด

๒7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 4) กระทรวงยุติธรรม โดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ได้จัดประชุม 

  เชิงปฏิบติัการเพ่ือขับเคลือ่นการด�าเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมูบ้่าน 

  และชุมชน ปี ๒๕๖๑ ที่โรงแรม รามา การ์เด้นท์ วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

	 	 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ๑๐	 ภาค	 ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส�านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัด	๗๗	จังหวัด	ก�าหนดแนวทางด�าเนินงานร่วมกันในป	ี๒๕๖๑	ได้แก่	การจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ต�าบลที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	 จากเดิมที่ก�าหนดไว้ด้วยราคาสินค้าเกษตร	หนี้สิน	 ที่ดินท�ากิน	

แหล่งน�้าเพ่ือการเกษตร	 สวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยมุ่งเน้นต�าบลที่มีความเสี่ยงปัญหา 

ยาเสพติด	 หรือกลุ่มเป้าหมาย	 ผู้แทนเครือข่าย	 สภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ต�าบล	 ส่วนกิจกรรมด�าเนินการ	 ได้แก่	 

สร้างความตระหนักรู้พิษภัยยาเสพติด	การพัฒนาอาชีพสร้างรายได	้หรือส่งเสริมยุวเกษตรกรในสถานศึกษา	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

ความต้องการของเกษตรกร	 และ	 ความพร้อมของพ้ืนที่ที่ประสงค์จะเลือกด�าเนินกิจกรรม	 แล้วจัดท�าโครงการเสนอ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก	 ปปส.	 ภาค	 จังหวัดละ	 ๑	 ต�าบล/โครงการน�าร่อง	 รวมเป้าหมาย	 ๗๗	 จังหวัด	 

๗๗	ต�าบล/โครงการ	ซึ่งในปี	๒๕๖๑	มีส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	ป.ป.ส.	จ�านวน	

๒๓	จังหวัด	๒๓	โครงการ	รวมเงินสนับสนุน	๑.๕๕	ล้านบาท

 ๕) กระทรวงศึกษาธกิาร โดยวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยดี�าเนินกจิกรรมความร่วมมอืด้านพัฒนา 

  ความรู ้การอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) และการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 

  ให้แก่เกษตรกรรุน่ใหม่ นอกจากน้ันประสานความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยชัน้น�า เพ่ือรับบตุรหลาน 

  เกษตรกรเข้าศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ได้แก่ 

	 	 ๕.๑)	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และสภาเกษตรกรจังหวัดได้ประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ปวช.	 ท่ีเป็นบุตรหลาน 

ของเกษตรกรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร	 ๔	 ปี	 และ	 ๕	 ปี	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	 โดยไม่ต้องสอบผ่านการ 

คัดเลือกจ�านวน	๑๑๑	คน	ใน	๑๔	คณะ

	 	 ๕.๒)	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช	 จัดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

ให้กับเกษตรกรผู้มีความสนใจเข้าเรียนแล้ว	จ�านวน	๘๐	คน

	 	 ๕.๓)	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 

เข้าเรียน	จ�านวน	๑๐	คน

 ๖)  ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้เพื่อการเกษตร  

  ด�าเนินการบริหารจัดการน�า้ระดับจังหวัด โดย

	 	 ๖.๑)	 ศูนย์ข้อมูลน�้าจังหวัดน�าร่อง	๒๐	 ศูนย์	 ที่จัดต้ังขึ้นต้ังแต่ปี	 ๒๕๖๐	 ด�าเนินการประมวล	 วิเคราะห์

ข้อมูลจากคลังข้อมูลน�้าของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้เพื่อการเกษตร

	 	 ๖.๒)	 เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น�้าประจ�าวัน	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน 

ใช้ประโยชน์เฝ้าระวังภัยแล้ง	น�้าท่วม	รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูก

	 	 ๖.๓)	 จัดท�าแผนที่น�้าและผังน�้า	 ระดับต�าบล	 ซึ่งต่อยอดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่	 ด�าเนินการ 

โดยส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 เกษตรกร	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า 

และการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 (สสนก.)	 ส�ารวจเส้นทางน�้าในพื้นที่	 แล้วจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนเพ่ือปรับปรุง

ชุดงานน�้าทั้งระบบในพื้นที่	

	 	 ๖.๔)	 ส่งเสริมจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปท�าเกษตรกรรมยั่งยืน
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๑.๓  การเผยแพร่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติประชาสัมพันธ ์
 ผ่านช่องทางสื่อมวลชน สาขาต่างๆ

	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 (ตั้งแต่ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 –	 กันยายน	 ๒๕๖๑)	 การรวมผลด�าเนินการประชาสัมพันธ ์

ของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านช่องทางสื่อมวลชนสาขาต่างๆ	 ได้แก่	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 

สิ่งพิมพ์	 ออนไลน์	 รวมทั้งสิ้น	 จ�านวน	๘๗๖	ครั้ง	 โดยมีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์มากที่สุด	 จ�านวน	๗๖๘	ครั้ง	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 ๘๗.๖๗	 มีประเด็นเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่	 จ�านวน	 ๕	 ประเด็น	 โดยมีการเผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

มากที่สุด	 รวมจ�านวน	 ๓๘๑	 คร้ัง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔๓.๔๙	 รองลงมาได้แก่	 ผลการด�าเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/ 

สภาเกษตรกรจังหวัด	รวมจ�านวน	๒๕๔	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๐๐	ส่วนล�าดับที่สาม	ได้แก	่การบูรณาการความร่วมมือ 

ด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน	 รวมจ�านวน	 ๑๘๖	 ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๑.๒๓	 ล�าดับที่ส่ี	 ได้แก่	 การเผยแพร่เกษตร 

อุตสาหกรรม	 รวมจ�านวน	 ๓๖	 คร้ัง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔.๑๑	 และน้อยท่ีสุด	 ได้แก่	 องค์กรเกษตรกร	 จ�านวน	 ๑๔	 ครั้ง	 

คิดเป็นร้อยละ	๑.๕๙	(รายละเอียดปรากฏในตารางที	่๒)

ตารางที่ ๒ นโยบายและผลการด�าเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

ล�าดับ

ที่
ประเด็น

ช่องทางสื่อ(ครั้ง)
รวม

คิดเป็น 

(%)โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ๑ ๓๗ ๔ ๓๓๙ ๓๘๑ ๔๓.๔๙

๑ สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิหนุนภาครัฐน�ากัญชา 

มาศึกษาวิจัยเพื่อใช้สารสกัดรักษาโรคน�า 

รูปแบบ	๕	ประเทศ	“กัญชาถูกกฎหมาย”

๑ ๑ ๑ ๗๘ ๘๑ ๙.๒๕

๒ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	แก้ไข	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

ก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได ้

พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.	๒๕๖๐	 

เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

- ๗ ๑ ๖๒ ๗๐ ๗.๙๙

๓ สภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดันภาครัฐ 

แก้กฎหมาย	ป่าไม้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์ 

ของตนเองได้

- ๑ - ๓๒ ๓๓ ๓.๗๗

๔ สภาเกษตรแห่งชาติยื่นข้อเสนอยางพารา 

เป็นวาระแห่งชาติ

- ๑ - ๒๓ ๒๔ ๒.๗๔

๒9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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ล�าดับ

ที่
ประเด็น

ช่องทางสื่อ(ครั้ง)
รวม

คิดเป็น 

(%)โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

๕ สภาเกษตรแห่งชาติเตือนภาครัฐควรศึกษา 

ให้รอบด้านหากจะเข้าร่วม	CPTPP	เกษตรกร 

จะได้ไม่เสียประโยชน์

- ๑ - ๒๐ ๒๑ ๒.๔๐

๖ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสับปะรดราคาตกต�า่ทั้งด้านการผลิต 

และการตลาด

- ๑ - ๑๙ ๒๐ ๒.๒๘

๗ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอภาครัฐบูรณาการ

ร่วมกัน	แก้ปัญหาปาล์มน�้ามัน

- ๑ - ๑๘ ๑๙ ๒.๑๗

๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอปรับปรุง	

พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

- ๒ - ๑๖ ๑๘ ๒.๐๕

๙ สภาเกษตรกรแห่งชาติดัน	“ไผ่”	 

อยู่ร่วมป่ากับชุมชน

- ๓ ๑ ๑๒ ๑๖ ๑.๘๓

๑๐ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอปรับร่าง	พ.ร.บ. 

ท�าสัญญาฝากขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- ๑ - ๑๓ ๑๔ ๑.๖๐

๑๑ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอร่าง	พ.ร.บ.ส่งเสริม

และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	พ.ศ..........

- ๑ - ๑๒ ๑๓ ๑.๔๘

๑๒ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ร.บ.ป่าไม้	พ.ศ.๒๔๘๙

- ๑ - ๑๑ ๑๒ ๑.๓๗

๑๓ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอยุทธศาสตร์ 

สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งของเกษตรกร 

และภาคชนบท

- ๑ - ๑๐ ๑๑ ๑.๒๖

๑๔ ผู้แทนสหกรณ์โคนมร้องสภาเกษตรกร 

เดือดร้อนหากคงเกณฑ์ภาษีตามเดิม

- ๑ - ๘ ๙ ๑.๐๓

๑๕ “บิ๊กตู่”	ติดเบรคปลูกกัญชา	๕	พันไร	่ 

คนไทยยังไม่ยอมรับ

- - - ๓ ๓ ๐.๓๔

๑๖ สภาเกษตรกรแห่งชาติด�าเนินการขับเคลื่อน 

การแก้ปัญหาหนี้สิน

- ๒ - - ๒ ๐.๒๓

๑๗ สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมหารือกระทรวง

พาณิชย	์หาแนวทางแก้ปัญหาราคาปาล์ม

- ๒ - - ๒ ๐.๒๓

๑๘ สภาเกษตรแห่งชาติเสนอ	ร่าง	พ.ร.บ.โคเนื้อ	

พ.ศ......

- - ๑ - ๑ ๐.๑๑
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ล�าดับ

ที่
ประเด็น

ช่องทางสื่อ(ครั้ง)
รวม

คิดเป็น 

(%)โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

๑๙ สภาเกษตรแห่งชาติเสนอความเห็นต่อ	 

ร่าง	พ.ร.บ.	ป่าไม้	พ.ศ........

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

๒๐ สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิเสนอความคิดเห็นต่อ	

“ร่าง	พ.ร.บ.ว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้	 

พ.ศ.	......”

- ๑ - ๑ ๐.๑๑

๒๑ ท�าข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

๒๒ สภาเกษตรกรแห่งชาติท�าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต�าบล

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

๒๓ สภาเกษตรกรแห่งชาติติดตามความคืบหน้า	

พ.ร.บ.ปาล์ม

- - ๑ ๑ ๐.๑๑

๒๔ สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอมาตรการน�าเข้า 

ข้าวสาล	ี(สัดส่วนรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	๓:๑)

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

๒๕ สภาเกษตรแห่งชาติเสนอแนวทางใต้มั่นคง - ๑ - - ๑ ๐.๑๑

๒๖ สภาเกษตรกรแห่งชาติรวบรวมข้อเสนอจาก 

ทุกภูมิภาคเพื่อน�าเสนอในเชิงนโยบายถึงรัฐบาล

- - ๑ ๑ ๐.๑๑

๒๗ สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธาน	ียื่นข้อเสนอ

แก้ปัญหาเร่งด่วนราคามะพร้าวตกต�า่

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

๒๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดท�าข้อเสนอโครงการ 

ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ	แกะทั้งระบบ 

เพื่อความยั่งยืน	เสนอต่อกรมปศุสัตว์	

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

๒๙ สรุปการจัดท�าข้อเสนอถึงรัฐบาลเพื่อแก้ไข

ปัญหาพืชผลทางการเกษตรของคณะกรรมการ

ด้านพืชไร่	สภาเกษตร	

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

๓๐ สภาเกษตรกรแห่งชาติหารือกรมพัฒนาชุมชน

เพื่อบูรณาการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ต�าบล	

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

เกษตรอุตสาหกรรม - ๔ ๑ ๓๑ ๓๖ ๔.๑๑

๓๑ สภาเกษตรกรแห่งชาติเพิ่มมูลค่าถ่าน	๔๐๐%	

ด้วย	“ไวท์ชาโคล”ตัวอย่างเกษตรอุตสาหกรรม

- ๑ - ๑๕ ๑๖ ๑.๘๓

๓๒ สภาเกษตรกรแห่งชาติน�า	“เกษตรอุตสาหกรรม”	

สู	่“กลุ่มน�้าอ้อยวิสาหกิจชุมชนกรับใหญ่”

- ๒ - ๑๓ ๑๕ ๑.๗๑

๓๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



ล�าดับ

ที่
ประเด็น

ช่องทางสื่อ(ครั้ง)
รวม

คิดเป็น 

(%)โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

๓๓ ผลักดันภาคเกษตรอุตสาหกรรม	 

พัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

- - - ๒ ๒ ๐.๒๓

๓๔ “ถ่านไวท์ชาโคล”	เกษตรอุตสาหกรรมของ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

- - ๑ ๑ ๒ ๐.๒๓

๓๕ สภาเกษตรกรแห่งชาติระบุเกษตรอุตสาหกรรม

ตอบโจทย์การปฏิรูปภาคการเกษตร	

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

องค์กรเกษตรกร - ๔ ๑ ๑๔ ๑๙ ๒.๑๗

๓๖ สภาเกษตรกรแห่งชาติส�ารวจปัญหาและ 

ความต้องการพัฒนาองค์กรเกษตรกร

- ๑ ๑ ๑๔ ๑๖ ๑.๘๓

๓๗ สภาเกษตรกรแห่งชาติสัมมนาการส่งเสริม 

และพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ

องค์กรเกษตรกร

- ๒ - - ๒ ๐.๒๓

๓๘ สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร	องค์กร

เกษตรกร

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

การบูรณาการความร่วมมือด�าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

- ๑๙  - ๑๖๗	 ๑๘๖	 ๒๑.๒๓	

๓๙	 สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการกระทรวง

อุตสาหกรรม	ขับเคลื่อนโครงการปั้นนักธุรกิจ	

- ๔ - ๖๘ ๗๒ ๘.๒๒

๔๐	 สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน�าเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมเข้าถึงเกษตรกร

- ๓ - ๓๙ ๔๒ ๔.๗๙

๔๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกระทรวง

ยุติธรรมเผยแพร่กฎหมาย/สร้างผู้ไกล่เกลี่ย

ระงับข้อพิพาท/ให้เกษตรกร	

- ๒ - ๑๓ ๑๕ ๑.๗๑

	๔๒	 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับเกษตรกร 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนัก

พิษภัยยาเสพติด	

- ๑ - ๑๔ ๑๕ ๑.๗๑

	๔๓	 สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการกรมเจรจา 

การค้าระหว่างประเทศร่วมพาสินค้าเกษตร 

ท้องถิ่นสู่ตลาดโลก	

- ๑ - ๑๒ ๑๓ ๑.๔๘
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ล�าดับ

ที่
ประเด็น

ช่องทางสื่อ(ครั้ง)
รวม

คิดเป็น 

(%)โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

	๔๔	 สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการกับกองทุน 

การออมแห่งชาต	ิสร้างบ�านาญให้เกษตรกร

ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมเกษตรกรออม	

- ๒ - ๑๐ ๑๒ ๑.๓๗

	๔๕	 กระทรวงพาณิชย์พร้อมท�างานร่วมสภาเกษตรกร

แห่งชาติให้ตลาดน�าการผลิต”	

- ๑ - ๔	 ๕ ๐.๕๗

	๔๖	 สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการกระทรวง

อุตสาหกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น 

ผู้ประกอบการ

- - - ๔ ๔ ๐.๔๖

การบูรณาการความร่วมมือด�าเนินงาน 

ร่วมกับหน่วยงานอื่น

- ๑๙ - ๑๖๗ ๑๘๖ ๒๑.๒๓ 

	๔๗	 สภาเกษตรกรฯจับมือกองทุนการออมแห่งชาติ

สร้างบ�านาญวัยเกษียณให้เกษตรกร	

- - ๒ ๒ ๐.๒๓

	๔๘	 สภาเกษตรกรแห่งชาติบันทึกความร่วมมือ 

กับมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย	

- ๑ - ๑ ๒ ๐.๒๓

	๔๙	 สภาเกษตรกรฯร่วมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	 

จัดงานมหกรรมวิทย	์สร้างอาชีพ	ยกระดับ

เกษตรกร	ณ	จังหวัดอ�านาจเจริญ

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

	๕๐	 สภาเกษตรกรจังหวัดอ�านาจเจริญ	 

เตรียมจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ	

- ๑ - ๑ ๐.๑๑

	๕๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสมาคมอาหารสัตว์

จัดประชุมวิชาการครั้งที	่๑	นวัตกรรมอาหาร

สัตว์ไทย	๔.๐	

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

	๕๒	 สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมปศุสัตว์และ 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 

พัฒนาเครือข่ายสร้างมูลค่าสินค้าโคเนื้อ	

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

ผลการด�าเนินงานของสภช./สภจ.  - ๓๐ ๗ ๒๑๗ ๒๕๔ ๒๙.๐๐ 

	๕๓	 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการน�าร่อง 

จัดอบรมลูกเรือเพื่อแก้ปัญหาแรงงาน

ขาดแคลนแรงงานประมง	

๓ ๒๔ ๒๗ ๓.๐๘

	๕๔	 สมาคมสถาบันชาวนาไทยประชุมหาแนวทาง 

ให้ชาวนาพึ่งตนเองให้ครบวงจร	

๑ ๒๓ ๒๔ ๒.๗๔

๓๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



ล�าดับ

ที่
ประเด็น

ช่องทางสื่อ(ครั้ง)
รวม

คิดเป็น 

(%)โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

	๕๕	 สภาเกษตรกรแห่งชาติประสานสถาบัน 

การศึกษารับลูกหลานเกษตรกรเข้าเรียน	

๑ ๑ ๑๘ ๒๐ ๒.๒๘

	๕๖	 สภาเกษตรกรแห่งชาติประสานรัฐบาลจีน 

ส่งทายาทเกษตรศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่

น�าร่อง	๕	คน	

๑ ๑ ๑๗ ๑๙ ๒.๑๗

	๕๗	 สภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนโครงการ	 

“๑	ต�าบล	๑	นวัตกรรมเกษตร	

๑ ๑๗ ๑๘ ๒.๐๕

	๕๘	 สภาเกษตรกรแห่งชาติเตือนผู้เกี่ยวข้องศึกษา

ข้าวหอมมะล	ิ๓	สายพันธ์อเมริกาส่งเสริมปลูก

ปลายปีนี	้๑	สายพันธุ์อาจแย่งตลาดข้าวไทย

- ๑ - ๑๖ ๑๗ ๑.๙๔

	๕๙	 สภาเกษตรกรแห่งชาติประสานทูตจีนวางแผน

ผลิตสินค้าเกษตร	สร้างความยั่งยืนสู่เกษตรกร	

๒	ประเทศ	

๑ ๒ ๑๔ ๑๗ ๑.๙๔

	๖๐	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

จดอนุสิทธิบัตรการเลี้ยงกุ้งอิงธรรมชาติ	

๑๖ ๑๖ ๑.๘๓

	๖๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิรวม	“คน	มัน	โค”	

มหาสารคาม	สู่วิถีเกษตรยั่งยืน	

๑ ๑๔ ๑๕ ๑.๗๑

	๖๒	 สภาเกษตรกรแห่งชาติแนะน�าเกษตรกรปรับตัว

ผลิตข้าวโพดคุณภาพตรงความต้องการตลาด	

๒ ๑๒ ๑๔ ๑.๖๐

	๖๓	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	

สนับสนุนถั่วลายเสือ	GI	ประจ�าถิ่น

๑ ๑๓ ๑๔ ๑.๖๐

๖๔ สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมน�าร่องพา

เกษตรกร	ดูงานอุตสาหกรรมไผ่,	เห็ด	 

ที่ประเทศจีน

- - - ๑๔ ๑๔ ๑.๖๐

ผลการด�าเนินงานของสภช./สภจ.

	๖๕	 สภาเกษตรกรแห่งชาติสนับสนุนเกษตรกรผลิต

สินค้ามาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์(	Thai	PGS)	

 ๑  	๑๒	 ๑๓ 	๑.๔๘	

	๖๖	 สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นบริษัทในนาม 

ของเกษตรกรประสานส่งออกผลไม้	

 ๑ ๒ ๓ ๐.๓๔

	๖๗	 	สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมมือภาครัฐและ

เอกชนจีน	พัฒนาต่อยอดภาคเกษตรไทย	

 ๑ ๒ ๓ ๐.๓๔
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ล�าดับ

ที่
ประเด็น

ช่องทางสื่อ(ครั้ง)
รวม

คิดเป็น 

(%)โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

	๖๘	 สภาเกษตรกรแห่งชาติแนะท�าเกษตรให้มีรายได้	

๔	ระดับ-ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

 ๒ ๒ ๐.๒๓

	๖๙	 สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอขอจดสิทธิบัตร 

บ่อกุ้ง	

- ๑ - - ๑ ๐.๑๑

	๗๐	 สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดตลาดออนไลน	์  ๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติน�าการเกษตร 

สู้รั้วมหาวิทยาลัย	

 ๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๒	 ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิครั้งที	่๑/๒๕๖๑	

การใช้ประโยชน์ที่ดินท�ากิน	ในเขตพื้นที่ป่าไม	้/	 

การจัดท�ายุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 

๒๐	ปี	/	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์

สภาเกษตรกรจังหวัด	ให้สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค	

 ๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๓	 ประชุมสภาครั้งที่๕พิจารณาคัดเลือกศูนย์

สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ	๒๕๖๐/	ให้

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	....

๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๔	 สภาเกษตรกรแห่งชาติน�าคณะเดินทาง	 

“เมืองจีน”	ดูงานตัวอย่างผลิตไผ่-เห็ด	“เผยจ่อ

เยือนไทย”	คู่ค้าลุยอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกษตร	

 ๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๕	 สภาเกษตรกรแห่งชาติน�าเสนอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกใน	 

ครม.สัญจร	จันทบุรี	

 ๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๖	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอวยพร	 

วันสงกรานต	์

 ๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๗	 ประธานสภาเกษตรแห่งชาติอวยพรปีใหม	่  ๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๘	 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรมเทคนิค 

การเขียนหนังสือราชการ	

 ๑ ๑ ๐.๑๑

	๗๙	 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกรมป่าไม้จัด 

โครงการ	“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา”	

 ๑ ๑ ๐.๑๑

	๘๐	 	สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมจัดงาน	SME	

transform	พร้อมแล้วเปลี่ยน	

 ๑ ๑ ๐.๑๑

๓๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



ล�าดับ

ที่
ประเด็น

ช่องทางสื่อ(ครั้ง)
รวม

คิดเป็น 

(%)โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์

๘๑ สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งเสริมเกษตรกร 

เข้าสู่ระบบ	QR-CODE

๑ ๑ ๐.๑๑

๘๒ สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น	ร่วมบริจาค 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยลาว

๑ ๑ ๐.๑๑

๘๓ สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรจัดอบรมโครงการ

ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นส�าหรับเกษตรกร

๑ ๑ ๐.๑๑

	๘๔	 สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครกับเกษตร

อินทรีย์เป็นของดีเมืองสกล	

๑ ๑ ๐.๑๑

ผลการด�าเนินงานของสภช./สภจ.

	๘๕	 สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาท�าโครงการพัฒนา

กลุ่มผู้ปลูกปาล์ม	

๑ ๑ ๐.๑๑

	๘๖	 สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอขอขยายระยะเวลา

รับค�าขอโครงการติดตั้งระบบสูบน�า้พลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรของส�านักงาน

บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	

๑ ๑ ๐.๑๑

รวมทั้งสิ้น ๑ ๙๔ ๑๓ ๗๖๘ ๘๗๖ ๑๐๐
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๑.4 การเผยแพร่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด  
 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อมวลชนสาขาต่างๆ

	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ	 ๒๕๖๑	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สภาเกษตรกรจังหวัดมีผลการประชาสัมพันธ์ 

ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการด�าเนินงานของสภาเกษตรกร

จังหวัดผ่านช่องทางสื่อมวลชนสาขาต่างๆ	ได้แก่	โทรทัศน	์วิทย	ุสิ่งพิมพ์	ออนไลน	์ซึ่งมีผลการด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทางสื่อออนไลน์มากที่สุด	จ�านวน	๒๓๓,๓๙๖	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	๗๓๓.๙๗	จาก	๗๖	จังหวัดเป้าหมาย	รองลงมา	ได้แก่	 

สื่อสิ่งพิมพ์	 จ�านวน	๒๓,๔๖๕	 ครั้ง	 สื่อวิทยุ	 จ�านวน	๑,๒๑๘	 ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	๕๕๗.๖๓	 จาก	๖๕	 จังหวัดเป้าหมาย	 

ร้อยละ	๑๒๔.๙๒	จาก	๔๒	จังหวัดเป้าหมาย	และน้อยที่สุด	ได้แก	่สื่อโทรทัศน์	จ�านวน	๑๖๓	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	๒๓๒.๘๖	

จาก	๒๖	จังหวัดเป้าหมายตามล�าดับ	(รายละเอียดปรากฏในตารางที	่๒.๑)

ตารางท่ี ๒.๑ การเผยแพร่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือมวลชน 

  สาขาต่างๆ ปี ๒๕๖๑

ล�าดับ

ช่องทางสื่อ

ที่ใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์

ผลการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด

และการด�าเนินงานของสภจ.

จังหวัดที่ด�าเนินการ

เป้าหมาย 

(จ�านวนครั้ง)

ผลการด�าเนินงาน 

(จ�านวนครั้ง)

คิดเป็น

ร้อยละ

จ�านวน

จังหวัด

คิดเป็นร้อยละ 

(จาก ๗๗ จังหวัด)

๑ สื่อโทรทัศน์ ๗๐ ๑๖๓ ๒๓๒.๘๖ ๒๖ ๓๓.๗๗

๒ สื่อวิทยุ ๙๗๕ ๑,๒๑๘ ๑๒๔.๙๒ ๔๒ ๕๔.๕๕

๓ สื่อสิ่งพิมพ์ ๔,๒๐๘ ๒๓,๔๖๕ ๕๕๗.๖๓ ๖๕ ๘๔.๔๒

๔ สื่อออนไลน์ ๓๑,๗๙๙ ๒๓๓,๓๙๖ ๗๓๓.๙๗ ๗๖ ๙๘.๗๐

๓7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



๑.๕ การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้ทันสมัย

	 ด�าเนินการเผยแพร่และปรับปรุงชุดข้อมูลบนเว็บไซต์ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ให้เป็นปัจจุบัน 

ทันสถานการณ	์มีผู้เข้าชมหรือใช้งานหรือดาวน์โหลดกลุ่มชุดข้อมูล	เว็บไซต	์๒๗๓,๙๒๐	ครั้ง/ปี

Months and Years

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งหมด

๒๐๑๗ ๖ ๗๔๕ ๓,๔๓๔ ๑๑,๒๗๓ ๘,๙๒๑ ๑๑,๔๙๒ ๓๓,๔๕๓ ๔๓,๗๙๓ ๑๑๓,๑๑๗

๒๐๑๘ ๕๕,๒๙๐ ๓๒,๘๗๑ ๒๔,๒๓๑ ๑๐,๗๗๑ ๑๑,๖๔๓ ๑๒,๘๙๒ ๑๑,๒๔๔ ๑๑,๘๒๘ ๑๔,๔๑๒ ๑๘๕,๑๘๒
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	 ๑.	 พัฒนา	E-Book	พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๓

	 ๒.	 พัฒนา	E-Book	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ที่เกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

	 	 สภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิก

	 ๓.	 พัฒนา	E-Book	ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่ง	ข้อก�าหนด	ที่เกี่ยวกับการเงิน	บัญชี	พัสดุ

	 ๔.	 พัฒนา	E-Book	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่ง	ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

	 ๕.	 พัฒนา	E-Book	ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่ง	ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

	 ๖.	 พัฒนา	E-Book	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

  v		 จัดเตรียมข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานสภาเกษตรกร	เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง

  v		 พัฒนาระบบรายงานผลการขึ้นทะเบียนองค์แบบออนไลน์

  v		 พัฒนาระบบจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

  v		 พัฒนาระบบรายงานผลการท�าแผนต�าบล

  v		 พัฒนาระบบรายงานผลโครงการ	๑	ต�าบล	๑	นวัตกรรม

  v		 พัฒนาระบบรายงานผลโครงการปั้นนักธุรกิจ	(SMEs	เกษตร)

  v		 ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบรายงานผลโครงการทายาทเกษตรกร

  v		 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร

  v		 พัฒนาระบบรายงานปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร

๓9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



๑.๕  การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  
 ปี ๒๕๕7 – ปี ๒๕๖๑

	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 –	 ปี	 ๒๕๖๑	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลผลการรับขึ้นทะเบียน 

องค์กรเกษตรจากส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง	 ๔	 ภาค	 รวมจ�านวน	๓,๔๓๐	 องค์กร	 ภาคท่ีมีการรับขึ้นทะเบียนองค์กร 

มากที่สุด	ได้แก	่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	๑,๒๘๐	องค์กร	รองลงมา	ได้แก	่ภาคกลาง	จ�านวน	๗๙๖	องค์กร	และ 

ภาคใต้	 จ�านวน	 ๗๑๙	 องค์กรตามล�าดับ	 ส่วนภาคที่มีการรับขึ้นทะเบียนองค์กรน้อยที่สุด	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 จ�านวน	 

๖๓๕	 องค์กร	 นอกจากน้ันเมื่อเปรียบเทียบประเภทขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	 ปรากฏว่า	 เป็นคณะของเกษตรกร

มากที่สุด	 จ�านวน	๒,๔๒๖	 คณะ	 รองลงมา	 ได้แก่	 กลุ่มเกษตรกร	 และสหกรณ์	 จ�านวน	๖๓๗	 กลุ่ม	 และ	๓๖๗	 สหกรณ์	 

ตามล�าดับ	(รายละเอียดปรากฏในตารางที	่๓)

ตารางที่ ๓ ผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปี ๒๕๕๗ – ปี ๒๕๖๑ 

 ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ล�าดับ

ที่
ภาค

องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรวม ๕ ปี

คณะของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ รวม

๑ ภาคกลาง ๕๙๘ ๑๓๘ ๖๐ ๗๙๖

๒ ภาคเหนือ ๓๗๓ ๑๙๓ ๖๙ ๖๓๕

๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙๕๓ ๒๑๙ ๑๐๘ ๑,๒๘๐

๔ ภาคใต้ ๕๐๒ ๘๗ ๑๓๐ ๗๑๙

รวม ๒,๔๒๖ ๖๓๗ ๓๖๗ ๓,๔๓๐

๑.๖ การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 ในปี ๒๕๖๑

	 การรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเฉพาะปี	 ๒๕๖๑	ณ	 วันที่	 ๖	 ธันวาคม	

๒๕๖๑	มีเป้าหมายการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร	๓	ประเภท	 ได้แก	่๑)	 สหกรณ	์๒)	 กลุ่มเกษตรกร	และ	๓)	คณะ 

ของเกษตรกร	ประเภทขององค์กรเกษตรกรที่มีการรับขึ้นทะเบียนมากที่สุด	ได้แก	่คณะของเกษตรกร	จ�านวน	๓๗๐	องค์กร	

คิดเป็นร้อยละ	๘๗.๐๖	เทียบกับเป้าหมาย	รองลงมา	ได้แก	่กลุ่มเกษตรกร	จ�านวน	๓๕๕	องค์กร	คิดเป็นร้อยละ	๑๑๒.๓๔	

และน้อยที่สุด	ได้แก่	สหกรณ์	จ�านวน	๑๑	องค์กร	คิดเป็นร้อยละ	๑๕.๐๗	เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามล�าดับ	(รายละเอียด 

ปรากฏในตารางที่	๓.๑)	
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ตารางที่ ๓.๑  ผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในปี ๒๕๖๑ 

  ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ล�าดับ

ที่

ประเภท

องค์กรเกษตรกร

ผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จังหวัดที่ด�าเนินการ

เป้าหมาย 

(จ�านวนองค์กร)

ผลการด�าเนินงาน 

(จ�านวนองค์กร)

คิดเป็น

ร้อยละ

จ�านวน

จังหวัด

คิดเป็นร้อยละ 

(จาก ๗๗ จังหวัด)

๑ สหกรณ์ ๗๓ ๑๑ ๑๕.๐๗ ๙ ๑๑.๖๙

๒ กลุ่มเกษตรกร ๓๑๖ ๓๕๕ ๑๑๒.๓๔ ๔๗ ๖๑.๐๔

๓ คณะของเกษตรกร ๔๒๕ ๓๗๐ ๘๗.๐๖ ๔๙ ๖๓.๖๔

รวม ๘๑๔ ๗๓๖ ๙๐.๔๒

๑.7 การด�าเนินงานโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ  
 ๒ โครงการ ๑ กิจกรรมหลัก

	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ/ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 มอบหมายให้สภา 

เกษตรกรจังหวัด/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด�าเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ๒	 โครงการ	 

๑	 กิจกรรมหลัก	 ได้แก่	 ๑)	 โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต�าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	 

๒)	 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร	 และ	 ๓)	 กิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงาน 

คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต�าบล/อ�าเภอ	ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 ๑) โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต�าบลและการพัฒนา 

  เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑ 

	 	 ในปี	 ๒๕๖๑	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สภาเกษตรกรจังหวัดได้ด�าเนินโครงการจัดท�าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต�าบล	 และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	 โดยมีการศึกษา	 วิเคราะห์	 และรวบรวมข้อมูลในพื้นที ่

จากเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร	 ซึ่งได้ข้อมูลปัญหาจากการระดมความคิดเห็นเกษตรกรในการจัดท�าแผนต�าบล	 

๕	 เรื่องหลัก	 ได้แก่	 ปัญหาราคาสินค้าเกษตร	 ปัญหาหนี้สิน	 ปัญหาที่ดินท�ากิน	 ปัญหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	 

ปัญหาสวัสดิการ	 สิทธิเกษตรกร	 และการไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ซึ่งมีผลการด�าเนินโครงการ	 ดังนี้	 ๑)	 จัดท�า 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต�าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	จ�านวน	๘๘๘	 ต�าบล	๗๗	 จังหวัด	 สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จ	 

๙๐๓	 ต�าบล	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐๑.๖๗	 ของจ�านวนต�าบลเป้าหมาย	 ๒)	 การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	 จ�านวน 

เป้าหมาย	๑๕๕	กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร	สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จ	๒๑๕	กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร	คิดเป็นร้อยละ	๑๓๘.๗๑	

ของจ�านวนกลุ่ม/องค์กรเป้าหมาย	(รายละเอียดปรากฏในตารางที	่๔)

4๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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ตารางที่ ๔ โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต�าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

กิจกรรม

ผลการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับต�าบล
จังหวัดที่ด�าเนินการ

แผน

ทั้งปี

ผลการ

ด�าเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ 

(จาก ๗๗ จังหวัด)

จ�านวน

จังหวัด

คิดเป็นร้อยละ

(จาก ๗๗ จังหวัด)

๑)	 การจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรม 

ระดับต�าบล	(จ�านวนต�าบล)

๘๘๘ ๙๐๓ ๑๐๑.๖๗ ๗๗ ๑๐๐.๐๐

๒)	 การพฒันาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	 

(จ�านวนกลุ ่มเกษตรกร/องค์กร 

เกษตรกร)

๑๕๕ ๒๑๕ ๑๓๘.๗๑ ๗๔ ๙๖.๑๐

 ๒) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
	 	 สภาเกษตรกร	 แห่งชาติได้จัดท�าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร	 และ 

เพื่อส่งเสริม	 และพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในปี	 ๒๕๖๑	 โดยได้เชิญรองนายกรัฐมนตรี	 

(นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์)	มาบรรยายและให้นโยบายแก่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิดังนี้

  v โครงการสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห ่งชาติในการส ่งเสริม  

   และพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

	 	 	 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ก�าหนดขึ้นโดยมีเจตนาต้องการคุ้มครองและ 

รักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต	 การแปรรูป	 และการตลาด	 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด	 รวมทั้ง 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรม	 และรักษาประโยชน์ร่วมกันของ 

เกษตรกร	 เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก�าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม 

อย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร	 เพิ่มศักยภาพและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีข้ึนทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองอย่างต่อเน่ือง	 ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง	 

และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาภาค

เกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างย่ังยืนในอนาคต	 ซึ่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มาตรา	 ๑๑	 ได้ก�าหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดนโยบาย 

การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร	 และองค์กรเกษตรกร	 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการผลิต	 

การแปรรูป	 การตลาดและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	 รวมทั้งการเสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี	 จากอ�านาจหน้าที่ 

ดังกล่าว	 สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้จัดท�าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	 (พ.ศ.๒๕๖๐	 -	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔)	 เพื่อ 

มุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 

ด้านการจัดการฟาร์ม	 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ยากจนให้สามารถยกระดับรายได้	 และสนับสนุนให้เกษตรกร 

รายย่อยรวมตัวในรูปกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน	 เพื่อประโยชน์ 

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง	 โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

การเกษตรไว	้๔	ยุทธศาสตร	์ได้แก่
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 	 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓		 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพ 

	 	 	 	 	 	 ด้านราคาสินค้าเกษตร	

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 	 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็ง 

	 	 	 	 	 	 การบริหารจัดการด้านกองทุนการเกษตร

	 	 	 โดยส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้มอบหมายให้ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ด�าเนินโครงการ 

จัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต�าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	 และโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 เพื่อให้เกษตรกร 

ปรับเปลี่ยนการท�าการเกษตรแบบดั่งเดิมเป็นการเกษตรสู่การแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าผลผลิต

การเกษตรให้กับเกษตรกร	 และสภาเกษตรแห่งชาติ	 ได้มีการจัดท�าข้อตกลงร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	เพื่อส่งเสริม	SME	เกษตร	มุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรและยกระดับรายได้

ให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	 รวมทั้งได้จัดท�าข้อตกลงร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และกระทรวง

อุตสาหกรรม	 เพ่ือถ่ายทอดงานวิจัย	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรมและการแปรรูปเป็นเกษตรอุตสาหกรรมสู่เกษตรกร	 ให้เป็นไป 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับรายได้ 

ให้กับเกษตรกร	ตามแนวทางประชารัฐ

	 	 	 ดังนั้น	 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามอ�านาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 มีความสอดคล้อง 

กับแผนแม่บทในการพัฒนาเกษตรกรรม	 กรอบการปฏิบัติงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และข้อตกลงร่วม 

ของสภาเกษตรกรแห่งชาติกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 มีการด�าเนินการเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับล่างข้ึนสู่ระดับบนอย่างเป็น 

ระบบสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนาเพื่อท�าความเข้าใจ	 รับรู้แนวทางและนโยบาย	 ในการด�าเนินการจากผู้บริหาร 

ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องสู่ผู ้ปฏิบัติที่อยู่ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด	 เพื่อน�าแนวทางไป 

ด�าเนินการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง 

ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	

  วัตถุประสงค์

	 	 ๑.	 	เพือ่สร้างความเข้าใจ	การรับรู้แนวทาง/นโยบายในการด�าเนินการขบัเคล่ือนงานให้	บรรลตุามอ�านาจ

หน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยรวม	

	 	 ๒.	 เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการคิด	 และก�าหนดแนวทางการปฏิบัติระหว่างผู้บริหาร	 ผู้ก�ากับ	 และ 

หัวหน้าส�านักงาน	

	 	 ๓.	 	 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกันทั้งระบบ	 ตั้งแต่ระดับล่าง(ระดับต�าบล/อ�าเภอ)	 จนถึง 

ระดับสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 	 ๑		 ได้สร้างความเข้าใจ	 การรับรู ้แนวทาง/นโยบายในการด�าเนินการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตาม 

อ�านาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับผู้ปฏิบัต	ิท�าให้เกิดการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	

	 	 ๒		 แนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน	 เกิดการขับเคล่ือนงานตามแผนงานที่ก�าหนด	 โดยมีความ 

สอดคล้องกันทั้งระบบ
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	 	 ส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั/สภาเกษตรกรจงัหวดัได้ด�าเนนิการโครงการบรูณาการขบัเคลือ่นการพฒันา

ศักยภาพของเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี	้

 ๑)  การศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

  v	 ส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั/สภาเกษตรกรจงัหวดัร่วมกบัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย	 (วว.)	 สถาบันการศึกษา	 และเครือข่ายในพื้นที่	 เข้าไปร่วมกับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรนั้นๆ	 

เพ่ือศึกษา	 วิจัยต่อยอดองค์ความรู้/นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมมีกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	๑,๐๘๔	 ราย	 สามารถด�าเนินงานได	้ 

จ�านวน	 ๒,๙๔๙	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๗๒.๐๕	 เทียบกับจ�านวนเกษตรกร	 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตามแผนทั้งปี	 ทั้งน้ี 

มีจังหวัดที่ด�าเนินการรวม	๓๙	จังหวัด	จาก	๗๗	จังหวัด	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๖๔

   v	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งมีองค์ความรู้ผลวิจัยอยู่แล้วสู่เกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร	 

ให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือต่อยอดสินค้าเกษตร	 เพิ่มมูลค่าผลผลิต	 และลดต้นทุนการผลิต	 มีกลุ่ม 

เป้าหมายจ�านวน	 ๑,๓๔๗	 ราย	 สามารถด�าเนินงานได้จ�านวน	 ๗,๑๐๐	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๕๒๗.๑๐	 เทียบกับจ�านวน 

เกษตรกร	 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรตามแผนท้ังปี	 ทั้งน้ีมีจังหวัดที่ด�าเนินการ	๕๒	 จังหวัด	 คิดเป็นร้อยละ	๖๗.๕๓	 เทียบกับ	 

๗๗	จังหวัด

 ๒) การบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

  v ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สภาเกษตรกรจังหวัดส่งข้อมูลปัญหาหนี้สินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ช่วยแก้ไขปัญหา	 เช่น	 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 -เสนอข้อมูลให้กับส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	 ขอความ 

ช่วยเหลือจากเงินกองทุนช่วยเกษตรกรและผู้ยากจน	ปัญหาหนี้ในระบบ

  v	 เสนอข้อมูลให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	 (กฟก.)	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ธนาคาร	 ออมสิน	 เป็นต้น	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	 ๘,๘๘๘	 ราย	 สามารถด�าเนินงานได้จ�านวน	 

๑๒,๒๗๓	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	๑๓๘.๐๙	 เทียบกับจ�านวนเกษตรกรตามแผนทั้งปี	 ท้ังนี้มีจังหวัดที่ด�าเนินการ	 ๕๘	 จังหวัด	 

คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๓๓	เทียบกับ	๗๗	จังหวัด

 ๓) การบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากิน แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร

	 	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สภาเกษตรกรจังหวัดส่งปัญหาท่ีดินท�ากินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เช่น	 ที่ดินในเขตป่า	 ส่งให้ส�านักงานป่าไม้จังหวัด	 ปัญหาเกษตรกรไม่มีท่ีดิน	 ท�ากิน	 เสนอคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินจังหวัด	ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	เป็นต้น	โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	๑,๑๘๐	ราย	สามารถด�าเนินงาน 

ได้จ�านวน	 ๕,๖๗๙	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔๘๑.๒๗	 เทียบกับจ�านวนเกษตรกรตามแผนทั้งปี	 ทั้งนี้มีจังหวัดที่ด�าเนินการ	 

๕๑	 จังหวัด	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔๘๑.๒๗	 เทียบกับจ�านวนเกษตรกรตามแผนทั้งปี	 ท้ังน้ีมีจังหวัดที่ด�าเนินการ	 ๕๑	 จังหวัด	 

คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๒๓	เทียบกับ	๗๗	จังหวัด(รายละเอียดปรากฏในตารางที	่๕)
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ตารางที่ ๕ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

กิจกรรม

ผลการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
จังหวัดที่ด�าเนินการ

แผน

ทั้งปี

ผลการ

ด�าเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ 

(จาก ๗๗ จังหวัด)

จ�านวน

จังหวัด

คิดเป็นร้อยละ

(จาก ๗๗ จังหวัด)

๑)	 การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกร/กลุ่ม/

องค์กรเกษตรกร

๑.๑)	 การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

ตามความต้องการ 

ของเกษตรกร	กลุ่ม/องค์กร

เกษตรกร	(ราย)

๑,๐๘๔ ๒,๙๔๙ ๒๗๒.๐๕ ๓๙ ๕๐.๖๔

๑.๒)	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

นวัตกรรมสู่เกษตรกร/กลุ่ม/

องค์กรเกษตรกร	(ราย)

๑,๓๔๗ ๗,๑๐๐ ๕๒๗.๑๐ ๕๒ ๖๗.๕๓

๒)	 การบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	(ราย)

๘,๘๘๘ ๑๒,๒๗๓ ๑๓๘.๐๙ ๕๘ ๗๕.๓๓

๓)	 การบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไข

ปัญหาที่ดินท�ากิน	แหล่งน�า้ 

ของเกษตรกร	(ราย)

๑,๑๘๐ ๕,๖๗๙ ๔๘๑.๒๗ ๕๑ ๖๖.๒๓
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๑.8  การก�ากับดูแลการบริหารจัดการที่ดี

	 	 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มาตรา	 ๒๐	 ก�าหนดว่า	 “การปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ี

ของส�านักงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา”	นั้น	

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ด�าเนินการในหลักความโปร่งใส	โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน	และรายงาน 

ผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานรับตรวจด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานในส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไป 

ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่างๆ	 ในอันที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน	 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 รวมทั้ง 

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการประเมินและรายงานระบบการควบคุมภายในและให้ส�านักบริหารกลางร่วมกับ 

กลุ่มก�ากับดูแลการบริหารจัดการที่ดีท�าการประเมินผลการควบคุมภายใน	 ปี	 ๒๕๖๑	 ในภาพรวมของส�านักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ	 ส่งส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 โดยในปี	 ๒๕๖๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดด�าเนินการดังนี	้ 

๑)	 พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในส�านักงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	 มีบุคลากรเป้าหมายจ�านวน	

๗๗	 จังหวัด	 ๔๐๐	 ราย	 สามารถด�าเนินงานได้	 ๑,๐๘๐	 ราย	 จาก	 ๗๐	 จังหวัด	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๗๐.๐๐	 และคิดเป็น 

ร้อยละ	๙๐.๙๐	จาก	๗๗	จังหวัด	๒)	จัดท�ารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจ�าปีจ�านวน	๗๗	จังหวัด	

มีเป้าหมาย	๒๐๔	เรื่อง	สามารถด�าเนินงานได้	๒๒๘	เรื่อง	จาก	๕๑	จังหวัด	คิดเป็นร้อยละ	๑๑๑.๗๖	และคิดเป็นร้อยละ	

๖๖.๒๓	จาก	๗๗	จังหวัด	๓)	บุคลากรในส�านักงานร่วมกันจัดท�าองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๗๗	จังหวัด	

มีเป้าหมาย	 ๑๖๒	 เร่ือง	 สามารถด�าเนินงานได้	 ๑๖๒.๓๔	 เรื่อง	 จาก	 ๕๒	 จังหวัด	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๖๒.๓๕	 และคิดเป็น 

ร้อยละ	๖๗.๕๓	จาก	๗๗	จังหวัด	(ตารางที่	๒)

ตารางที่ ๒ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี

กิจกรรม ผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการกิจการที่ดี

จังหวัดที่ด�าเนินการ

เป้าหมาย ผลการ

ด�าเนินงาน

คิดเป็น

ร้อยละ

จังหวัด คิดเป็นร้อยละ

(จาก ๗๗ จังหวัด)

๑.	 บุคลากรในส�านักงานได้รับการพัฒนา 

และฝึกอบรม	(ราย)

๔๐๐ ๑,๐๘๐ ๒๗๐.๐๐ ๗๐ ๙๐.๙๐

๒.	 จัดท�ารายงานผลการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในประจ�าปี	(เรื่อง)

๒๐๔ ๒๒๘ ๑๑๑.๗๖ ๕๑ ๖๖.๒๓

๓.	 บุคลากรในส�านักงานร่วมกันจัดท�า 

องค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงาน	(เรื่อง)

๑๖๒ ๒๖๓ ๑๖๒.๓๕ ๕๒ ๖๗.๕๓

รวม ๗๖๖ ๑,๕๗๑ ๒๐๕.๑๐

	 นอกจากนั้นส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด�าเนินการตาม	 ข้อทักท้วง/ 

ข้อสังเกตของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 รวม	 ๔	 เร่ือง	 และกลุ่มก�ากับดูแลบริหารจัดการที่ดีปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 และติดตามการปฏิบัติงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	จ�านวน	๑๗	แห่ง
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๒. กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน 
    เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต�าบล/อ�าเภอ 

	 ผลการด�าเนินงานกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต�าบล/อ�าเภอ 

ของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ปี	 ๒๕๖๑	 โดยมีเป้าหมายการจัดประชุมคณะผู ้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับ 

ต�าบล/อ�าเภอจ�านวน	๘๗๗	ต�าบล/อ�าเภอ	ด�าเนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ	๑,๐๕๔	ต�าบล/อ�าเภอ	คิดเป็นร้อยละ	๑๒๐.๑๘	

ของคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายเป้าหมาย	(รายละเอียดปรากฏในตารางที	่๖)

ตารางที่ ๖  กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต�าบล/อ�าเภอ ปี ๒๕๖๑

กิจกรรม

จ�านวนต�าบล/

อ�าเภอที่ก�าหนด

ไว้ตามแผน

ผลงาน จังหวัดที่ด�าเนินการ

จ�านวนต�าบล/

อ�าเภอที่ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ

คิดเป็น

ร้อยละ

จ�านวน

จังหวัด

คิดเป็น

ร้อยละ

การจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย

ระดับต�าบล/อ�าเภอ

๘๗๗ ๑,๐๕๔ ๑๒๐.๑๘ ๗๗ ๑๐๐.๐๐

๓. ผลการด�าเนินงานที่สภาเกษตรกรจังหวัดริเริ่มด�าเนินการ 
   เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ 

	 นอกจากงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

ต้องจัดท�าแล้ว	 ยังมีงานที่สภาเกษตรกรจังหวัดจ�านวน	 ๔๗	 จังหวัด	 ได้ริเริ่มด�าเนินการเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

ในพื้นที่ของจังหวัด	 สามารถแบ่งเป็นกลุ่มโครงการ/กิจกรรมได้	 ๑๑	 กลุ่ม	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๖๓	 โครงการ/กิจกรรม	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 ๑๐๐	 โดยกลุ ่มโครงการท่ีมีจ�านวนโครงการมากที่สุดสามล�าดับแรก	 ได้แก่	 ล�าดับท่ี	 ๑	 กลุ ่มโครงการ 

พัฒนาศักยภาพ	 และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย	 จ�านวน	 ๓๒	 โครงการ/กิจกรรม	 

คิดเป็นร้อยละ	 ๑๙.๖๔	 ล�าดับที่	 ๒	 ได้แก่	 กลุ่มโครงการส่งเสริมพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านการผลิตพืช	 ปศุสัตว์	 

สัตว์น�้า	 จ�านวน	๒๔	 โครงการ/กิจกรรม	 คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๗๓	 ส่วนล�าดับที่	 ๓	 ได้แก่	 กลุ่มโครงการพัฒนา/ฝึกอบรม/ 

ศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรกรรมยั่งยืนฯ	 และกลุ่มโครงการพัฒนาเกษตร 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ซึ่งมีจ�านวนโครงการในแต่ละกลุ่มเท่ากันจ�านวน	 ๑๗	 โครงการ	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐.๔๓	 

(รายละเอียดปรากฏในตารางที	่๑๐)
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ตารางที่ ๑๐ งานที่สภาเกษตรกรจังหวัดริเริ่มด�าเนินการเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่

ล�าดับที่ กลุ่มโครงการ/กิจกรรม
จ�านวนโครงการ/

กิจกรรม

คิดเป็น

ร้อยละ

๑ กลุ่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ๑๔ ๘.๕๙

๒ กลุ่มโครงการส่งเสริมพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านการผลิต 

พืช	ปศุสัตว	์สัตว์น�้า

๒๔ ๑๔.๗๓

๓ กลุ่มโครงการส่งเสริมพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านการแปรรูป 

พืชปศุสัตว	์สัตว์น�้า

๔ ๒.๔๖

๔ กลุ่มโครงการส่งเสริมพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านการตลาด 

พืช	ปศุสัตว	์สัตว์น�้า

๓ ๑.๘๔

๕ กลุ่มโครงการส่งเสริมพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านการผลิต	 

แปรรูป	และตลาดครบวงจรทั้งพืช	ปศุสัตว์	สัตว์น�้า

๑๒ ๗.๓๖

๖ กลุ่มโครงการพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้านการเกษตรทางแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรกรรมยั่งยืน	เช่น	เกษตรอินทรีย	์ 

เกษตรปลอดภัย	เกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่

๑๗ ๑๐.๔๓

๗ กลุ่มโครงการเพิ่มศักยภาพยุวเกษตรกร	ทายาทเกษตรกร 

และเกษตรกรรุ่นใหม่

๑๕ ๙.๒๑

๘ กลุ่มโครงการพัฒนาเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๑๗ ๑๐.๔๓

๙ กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/ 

องค์กรเกษตรกร	และเครือข่าย

๓๒ ๑๙.๖๔

๑๐ กลุ่มโครงการจัดงานมหกรรมการเกษตร	นิทรรศการเกษตร	 

งานเกษตรแฟร์	และการประชาสัมพันธ์

๑๑ ๖.๗๕

๑๑ กลุ่มอื่นๆ	เช่น	การแก้ปัญหาด้านการเกษตร	หนี้สิน	ที่ดินท�ากิน 

และความเดือดร้อนของเกษตรกร	ฯลฯ

๑๔ ๘.๕๙

รวม ๑๖๓ ๑๐๐
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4. ผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิได้พจิารณาการส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตามแผน

พัฒนาการเกษตร	ดังนี้	

 ๑) เร่ืองข้อเสนอผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนด 

  ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงิน ได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๖๒9) พ.ศ.๒๕๖๐

	 	 โดยได้เสนอนายกรัฐมนตรี	ตามหนังสือที่	สภช๐๑๐๑/๑๓๘	ลงวันที่	๒๙	มิ.ย.๖๑	 	

	 	 โดยได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง	ตามหนังสือที่	สภช๐๑๐๑/๑๓๙	ลงวันที่	๒๙	มิ.ย.	๖๑	

	 	 โดยได้	 เสนอประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามหนังสือที่	 สภช	

๐๑๐๑/๑๔๐	ลงวันที	่๒๙	มิ.ย.๖๑	

  สาระส�าคัญของข้อเสนอ

	 	 ขอให้พิจารณาปรับปรุงก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินของภาคเกษตรกรรม	 

ตามรายการที่ระบุในมาตรา	๘	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที	่๖๒๙)	 

พ.ศ.๒๕๖๐	จ�านวน	๗	 รายการได้แก	่ (๓๐)	การท�าน�้าตาล	หรือน�า้เหลืองของน�้าตาล	 (๓๑)	การจับสัตว์น�้า	 (๓๖)	การท�า

เกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ	 (๓๗)	 การอบหรือบ่มใบยาสูบ	 (๓๘)	 การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด	 รวมทั้งการขาย 

วัตถุพลอยได้	(๓๙)	การฆ่าสัตว์จ�าหน่าย	รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได	้(๔๐)	การท�านาเกลือ	

	 	 จากก�าหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ	๖๐	เป็นก�าหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ	๘๕	เว้นแต ่

ผู้มีเงินได้จะแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่าน้ัน	 ก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได ้

ตามความจ�าเป็นและสมควร	โดยขอให้การพิจารณาปรับปรุงมีผลบังคับใช้ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน

  ความคืบหน้า 

	 	 ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งความคืบหน้าตามหนังสือส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 

ที่	 นร	 ๐๔๐๓(กน)/๑๖๑๑ลว	 ๑๔	 ก.พ.	 ๖๑	 ว่า	 ส�านักงานเลขาธิการนายกได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว 

มีบัญชาให้เสนอ	 รมต.กษ	 และ	 รมต.กค.พิจารณาหนังสือด่วนท่ีสุด	 กระทรวงการคลังที่กค๐๗๑๓/๕๘๗๓	 ลงวันที่	 

๑๑	 เม.ย.๖๑	 กค.ชี้แจงว่าการที่เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพสูงนั้น	 ค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็นค่าใช้จ่าย 

ตามความจ�าเป็นและสะท้อนต้นทุนที่สูงดังกล่าว	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรได้มากกว่าการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย	

ทั้งนี้กรมสรรพากรได้เนินการให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการหักค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็น 

และเหมาะสมและการจัดท�าเอกสารหลักฐานที่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้	 นอกจากน้ันยังจัดท�าคู่มือการจัดเก็บ

เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เผยแพร่ทางเวปไชต์กรมสรรพากร

๕๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 ๒) เร่ืองข้อเสนอการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศต่อการขออนุญาตน�าเข้า 

  ข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร

	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 	 ตามหนังสือสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 

ที	่สภช.๐๑๐๑/๓๙	ลว	๗	ก.พ.๖๑

  ความเป็นมาและสาระส�าคัญ

	 	 เสนอให้กระทรวงพาณิชย์คงระเบียบกระทรวงพาณิชย์	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขในการ 

ขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเข้าข้าวสาลีมาในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดยการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ภายในประเทศเป็นปริมาณ	 ๓	 ส่วน	 ต่อการขออนุญาตน�าเข้าข้าวสาลีอยู่ที่	 ๑	 ส่วนโดยน�้าหนัก	 เนื่องจากท�าให้ราคา 

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมีทิศทางท่ีเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต	 และเพื่อรอพิจารณาข้อมูลการรับซ้ือ 

ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากผู้ประกอบการรวบรวมผลผลิต	 ในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ไว้	 

ซึ่งจะน�าไปสู่การพิจารณาการอนุญาตน�าเข้าข้าวสาลีให้เกิดความสมดุลระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ต่อไป

 ๓) เรื่อง ข้อเสนอขอทบทวนมติ กชก.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๕๐

	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามหนังสือสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 

ที	่สภช๐๑๐๑/๘๑	ลงวันที่	๑๓	มี.ค.๖๑		 	 	

 4) เรื่องขอชะลอการส่งคืนเงินช�าระหนี้ของสหกรณ์การประมงบ้านแหลม จ�ากัด

	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาตอได้เสนอขอให้ชะลอการส่งคืนเงินช�าระหนี้ของสหกรณ์การประมงบ้านแหลม

ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ตามหนังสือที่	 สกช	 ๐๒๐๗/๙๕๐	 ลงวันที่	 ๒๕	 พ.ค.	 ๖๑	 เสนออธิบดีกรมบังคับคดี	

สกช๐๒๐๗/๑๐๕๐	ลงวันที่	๑๑	มิ.ย.	๖๑
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๕. จัดท�าข้อเสนอต่อ กรม กระทรวง ครม. รัฐสภา  
 หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้พิจารณาจัดท�าข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบส่งให้	 ครม.	 รัฐสภา	 กระทรวง	 และกรม	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อรับไปพิจารณาด�าเนินการพัฒนา	 แก้ปัญหา 

ให้แก่เกษตรกรภาคเกษตรกรรม	จ�านวน	๒๕	เรื่อง	ดังนี	้

	 ๑)	 เสนอผู้อ�านวยการส�านักบริหารกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	เรื่อง	ขอความอนุเคราะห์

แก้ปัญหาหนี้สินกรณีขายทอดตลาด	ตามหนังสือ	สกช๐๒๐๗/๒๔๒๔	ลงวันที่	๑๒	ต.ค.	๖๐	และเสนอประธานคณะกรรมการ

ประสานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	(นายอ�านวย	ปะติเส)	ตามหนังสือที่	สกช๐๒๐๗/๒๔๒๖	ลงวันที่	๑๒-ต.ค.-๖๐

	 ๒)		 เรื่อง	ขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาหนี้สินกรณีขายทอดตลาด	นางสาวแจ่มจันทร	์	อุดหนุน	สกช๐๒๐๗/๒๔๒๕	

ลงวันที่	 ๑๒	 ต.ค.๖๐	 เสนอเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	สกช๐๒๐๗/๒๔๒๗	ลงวันที่	 ๑๒	 ต.ค.๖๐	 เสนอ

ประธานคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	(นายอ�านวย	ปะติเส)	

	 ๓)		 เรื่อง	 ขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาหน้ีสิน	 กรณีไถ่ถอนที่ดิน	 นางอ้อย	 มาเมือง	 สกช๐๒๐๗/๒๔๕๕	 

ลงวันที่	 ๑๙	 ต.ค.	 ๖๐	 เสนอประธานคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร(นายอ�านวย	 ปะติเส)		

สกช๐๒๐๗/๒๔๕๖	 ลงวันที่	 ๑๙-ต.ค.-๖๐	 เสนอผู้อ�านวยการส�านักบริหารกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง 

ร้องเรียน	

	 ๔)		 เรื่อง	 เสนอขอเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเร่ืองร่าง	 พ.ร.บ.ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 

พ.ศ.	....สภช๐๑๐๑/๓๓๒๒๐	ต.ค.	๖๐	เสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ	

	 ๕)		 เรื่อง	ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการล�าไย	ปี	๒๕๕๓	สภช๐๑๐๑/๓๖๓	

ลว	๑๗	พ.ย.	๖๐	 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหนังสือที่	 สภช	๐๑๐๑/๓๖๔	ลว	๑๗	พ.ย.	๖๐	 

ผู้จัดการ	ธกส.ส�านักงานใหญ่	

	 ๖)		 เรื่อง	การน�าเข้าเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากต่างประเทศ	หนังสือที่	สภช	๐๑๐๑/ว๓๗๕	ลว	๓๐	พย.๖๐	 

เสนอนายกรัฐมนตรี	เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	

	 ๗)		 เรื่อง	 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต�า่	 (ด้านการผลิต)	 หนังสือที่	 สภช๐๑๐๑/๓๙๐	

ลว	๒๑	ธ.ค.	๖๐	เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 ๘)	 เรื่อง	ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต�า่	(ด้านการตลาด)	หนังสือที	่สภช	๐๑๐๑/๓๙๑	

ลว	๒๑	ธ.ค.	๖๐	เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	

	 ๙)		 เร่ือง	 ผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก 

จากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	หนังสือที	่สภช๐๑๐๑/๑๙ลงวันที	่๑๖	มกราคม	๒๕๖๑	เสนอนายกรัฐมนตรี

	 ๑๐)	 เรื่อง	เสนอแนวทางการตรวจสอบสต็อกน�้ามันปาล์ม	หนังสือที่	สภช๐๑๐๑/๓๐ลงวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๑	

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 ๑๑)	 เรื่อง	 ข้อเสนอปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�้ามัน	 พ.ศ.	 ....	 หนังสือ 

ที่	 สภช๐๑๐๑/ว๓๒	 ลงวันที่	 ๓๐	 มกราคม	 ๒๕๖๑	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการส�านักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตรและ	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	

	 ๑๒)		เรื่อง	 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การส่งเสริมกิจการโคเน้ือแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ...หนังสือที่	

สภช๐๓๐๑๑/๑๕ลว.	๑	ก.พ.๖๑	และเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์

๕๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 ๑๓)		เรื่องเสนอโครงการเลี้ยงแพะแกะ	สร้างอาชีพ	หนังสือที่	สภช	๐๓๐๑๑/๑๖	ลว.	๑	ก.พ.	๖๑	เสนออธิบดี

กรมปศุสัตว์	

	 ๑๔)	 เรื่อง	การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศต่อการขออนุญาตน�าเข้าข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร	

หนังสือที	่สภช.๐๑๐๑/๓๙	ลว	๗	ก.พ.๖๑	 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 ๑๕)	 เรื่อง	การเข้าร่วมเป็นคณะท�างานวางแผนการผลิต	การตลาด	หนังสือที	่สภช.๐๑๐๑/๔๗	ลว	๗	ก.พ.	๖๑	

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 ๑๖)	 เรื่อง	ขอเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าไม	้พ.ศ.	....	หนังสือที่	สภช.๐๑๐๑/๕๙	ลว	๒๑	ก.พ.	๖๑	

เสนออธิบดีกรมป่าไม้

	 ๑๗)		เรือ่ง	ข้อเสนอ	ขอทบทวนมติ	กชก.ครัง้ที	่๒/๒๕๕๐	เมือ่วนัที	่๓๐	เมษายน	๒๕๕๐	หนังสอืที	่สภช๐๑๐๑/๘๑	

ลงวันที	่๑๓	มี.ค.	๖๑	เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	

	 ๑๘)	 เรื่อง	 แนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตปาล์มน�้ามันราคาตกต�่า	 หนังสือที่	 สภช	 ๐๑๐๑/๑๐๙	 ลงวันที	่ 

๓	พ.ค.	๖๑	เสนอประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ

	 ๑๙)	 เรือ่ง	ขอชะลอการส่งคนืเงนิช�าระหนีข้องสหกรณ์การประมงบ้านแหลม	จ�ากดั	หนังสอืที	่สกช	๐๒๐๗/๙๕๐	

ลงวันที	่๒๕	พ.ค.	๖๑		เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

	 ๒๐)	 เรื่อง	ข้อเสนอการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน	หนังสือที่	สกช	๐๒๐๗/๙๘๐	ลงวันที่	 

๓๑	พ.ค.	๖๑	เสนอผู้อ�านวยการส�านักบริหารกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

	 ๒๑)	 เรื่องขอชะลอการส่งคืนเงินช�าระหนี้ของสหกรณ์การประมงบ้านแหลม	จ�ากัด	หนังสือที่	สกช๐๒๐๗/๑๐๕๐ 

ลงวันที	่๑๑	มิ.ย.๖๑	เสนออธิบดีกรมบังคับคดี	 	 	

	 ๒๓)	 เรื่องขอขยายเวลารับค�าขอรับโครงการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	หนังสือท่ี	 

สภช๐๑๐๑/๑๔๐	 ลงวันที่	 ๒๙	 มิ.ย.	 ๖๑	 เสนอปลัดกระทรวงพลังงาน	 (ประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)	

	 ๒๔)	 เรื่อง	 ขอสนับสนุนโครงการแพะล้านนาตามข้อเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดล�าพูน	 หนังสือที่	 สกช	

๐๒๐๗/๑๑๔๓	ลงวันที่	๒๗	มิ.ย.	๖๑	เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์

	 ๒๕)	 ข้อเสนอโครงการการส่งเสริมการเลีย้งแพะแกะ	แบบครบวงจรเพ่ือความย่ังยืน	หนงัสอืที	่สภช.	๐๑๐๑/๒๑๑	

ลงวันที	่๑๗	กันยายน	๒๕๖๑
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๖.  ผลการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจ�าปี ๒๕๖๑ 

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติตามข้อบังคับว่าด้วย 

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิจ�านวน	๗	ครั้ง	ดังนี้

 ๑) การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑7-๑8 ตุลาคม ๒๕๖๐  

  ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

	 	 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม	 ได้พิจารณาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกฎหมาย	 โดยมี 

รายละเอียดความร่วมมือ	ดังนี้	

  v		 บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนระหว่าง

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับส�านักงานกิจการยุติธรรม	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 ๑๗	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 

ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	 ตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาต	ิ (กพยช.)	 เสนอ	 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน	พัฒนารูปแบบ	วิธีการประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	 เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	 และปลูกฝังการสร้างจิตส�านึกในการเคารพและปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายให้แก่พลเมืองในทุกระดับ	 อันน�าไปสู่เป้าหมายในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	 

ได้อย่างทั่วถึงและพอเพียง	อันจะส่งผลให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิต	ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๕๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มีบทบาท

หน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร	 และองค์กรเกษตรกร	 โดยมีส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และประชาสัมพันธ์	 นโยบาย	 และการด�าเนินงานของสภาเกษตรกร 

แห่งชาติ	 ให้เกษตรกร	 องค์กรเกษตรกรทราบโดยมีเครือข่ายสภาเกษตรกร	 ในระดับต�าบล	 อ�าเภอ	 ทุกจังหวัด	 และ 

เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	 และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของส�านักงานกิจการยุติธรรมและ

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ตกลงร่วมมือกัน	 ในการเผยแพร่กฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ 

ประชาชน	 เกษตรกร	 และองค์กรเกษตรกร	 ให้ได้ทราบ	 ถึงสิทธิหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด 

ความเป็นธรรม	ความเป็นระเบียบ	เรียบร้อยและความสงบในสังคม	ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน	เกษตรกร	และองค์กร

เกษตรกรต่อไป
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๕7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



  v		 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 ๒๕๔๒	 ตามอนุสัญญายูปอพ	 

UPOV	 ๑๙๙๑	 ประโยชน์และผลกระทบต่อเกษตรกรไทย	 โดย	 นายวิฑูรย์	 เล่ียนจ�ารูญ	 ผู ้อ�านวยการมูลนิธิชีววิถ	ี 

(BIOTHAI)	 กล่าวว่า	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 ....	 อยู่ระหว่างการยกร่างใหม่	 โดยกรมวิชาการเกษตร	 

เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น	 ผ่านเว็บไซต์	 ตั้งแต่วันที่	 ๕-๒๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 เนื่องจากประชาชนให้ความส�าคัญกับ 

ร่างดังกล่าว	 นายกรัฐมนตรี	 จึงได้ขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็น	 ถึงวันที่๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๐	 ซ่ึงมีนักวิชาการ	 

หลายท่านให้ความสนใจ	 อาทิเช่น	 นายแพทย์	 มงคล	ณ	 สงขลา	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 รศ.ดร.	 สุรวิช	 

วรรณไกรโรจน์	นักวิชาการ	ภาควิชาพืชสวน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช	

และมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์	 ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลายประการ	ส�าหรับ	 ตัวแทนของสภาเกษตรกร 

แห่งชาติ	 น่าจะมีข้อคิดเห็นต่อร่าง	 อนาคตของเกษตรกรไม่ควรถูกขับเคลื่อนเฉพะบุคคลบางกลุ่มโดยปราศจากการมีส่วน

ร่วมของเกษตรกร	 การรณรงค์เกี่ยวกับการออกกฎหมาย	 เพ่ือจ�ากัดการน�าเอาพันธุ์พืชไปปลูกต่อ	 เป็นการละเมิดสิทธิ

เกษตรกรอย่างร้ายแรง	เขียนไว้ชัดเจนว่า	ให้มีการยุติการเข้าภาคีของอนุสัญญาฉบับหนึ่ง	เรียกว่า	อนุสัญญา	ยูปอฟ	๑๙๙๑	

ซึ่งประเทศไทย	 ได้น�าหลักการในกฎหมายฉบับดังกล่าวมาใช้ทุกประการ	 ท�าให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรง	 และเน้นย�้าว่า 

การเก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อ	 ไม่ใช่อาชญากรรม	 เป็นค�าที่ใช้	 “รณรงค์ทั่วโลก”	 ซ่ึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 ได้แย้งว่า 

ไม่เป็นความจริง	 กฎหมายท่ีเขียนขึ้น	 ยังอนุญาตให้เกษตรกรเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้	 แต่ประเด็นที่เสนอได้ขัดแย้งกับการ 

ตีความของนักกฎหมายและผู้ที่ติดตามข่าวอย่างชัดเจน	 และ	 แผนท่ีวาวิลอฟ	 (Vavlov	 center)	 คือ	 ศูนย์กลางความ 

หลากหลายของพืชปลูก	 มีอยู่	 ๑๐	 แห่ง	 และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายด้านพันธุ์พืชและ	 พันธุ์สัตว์ 

มากที่สุดในโลก	ยกตัวอย่าง	พันธุ์ข้าว	เมื่อ	๒	ปีที่ผ่านมา	เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกได้รวบรวมพันธุ์ข้าวที่มีการอนุรักษ์

พันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดยโสธรและพื้นที่ใกล้เคียง	ส่งให้สถาบันวิจัยโภชนาการ	 เพื่อท�าการวิจัยคุณค่า 

ทางอาหารและสารอาหารที่ส�าคัญ	 เช่น	 วิตามินอี	 โฟเลต	 ที่เก่ียวกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์	 และจ�าเป็นกับสตรีมีครรภ	์ 

และการเจริญเติบโตของเด็กทารกในครรภ์	 พันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน	 มีวิตามินสูงกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไป	 จะเห็นว่ากฎหมายอาจจะ 

มีผลกับเกษตรกรในการใช้พันธุ์พืชและรักษาพันธุ์พืช	ส่วนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	 เมล็ดพันธุ	์ จะก�าหนดระบบอาหาร	 

การผลิตในรูปแบบต่างๆ	เช่น	ถ้าต้องปรับเปลี่ยนไปใช้พันธุ์พืช	GMO	ตัดต่อพันธุกรรม	โดยใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช	เกษตรกร 

ก็ต้องเปลี่ยนเกษตรกรรมไปใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชตามสายพันธุ์น้ันๆ	 เช่น	 ราวด์อัพ	(Roundup)	 การปลูกถั่วเหลือง 

และข้าวโพด	 จะต้องใช้สารไกลโฟเสตเท่าน้ัน	 ท�าให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร	 

ซึ่งขณะน้ีประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาอยู่	 แต่ประเทศในแถบยุโรป	 ๑๖	 ประเทศ	 ๓	 เขตเศรษฐกิจ	 ประกาศ 

ไม่ต้องการพืช	 GMO	 แม้ว่าพันธุ์พืชนั้นจะอยู่ในมือของเกษตรกรมาก่อน	 ต่อมาเมล็ดพันธุ์	 ๒๙	 เปอร์เซ็นต์	 อยู่กับบริษัท	 

มอนซานโต	 ควบรวมกิจการกับบริษัท	 ไบรเออร์	 และบริษัท	 ไพโอเนีย	 ไฮ-เบรด	 ควบรวมกิจการบริษัท	ดาวเคมิคอล	 

และท�าสารเคมีด้วย	 ถ้ารวม	 ๘	 บริษัท	 เท่ากับ	 ๗๕	 เปอร์เซ็นต์ของโลก	 ท�าให้เกษตรกรจะต้องสร้างความสมดุลระหว่าง 

การใช้พันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชที่อยู่	 ในชุมชน	ดังนั้น	พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	 ....	ฉบับดังกล่าว	จะเกิดผลกระทบกับ

เกษตรกรรายย่อย	และภาคเกษตรกรรม	ดังนี้

	 	 ๑.		 เกษตรกรที่ซื้อพันธุ์พืชใหม่มาปลูก	กฎหมายเขียนไว้ว่า	ให้คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช	เสนอต่อ

รัฐมนตรี	ห้ามเกษตรกรเก็บพันธุ์ไปปลูกทั้งหมดหรือบางส่วน	

	 	 ๒.		 การขยายอ�านาจผูกขาดพันธุ์พืชบริษัทขนาดใหญ่	 การควบคุมพันธุ์พืชบริษัทเมล็ดพันธุ์	 โดยวิธีการ

ครอบครองตลาดเพื่อให้มีทางเลือกน้อยที่จะใช้พันธุ์พืช	 ส่วนเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชสมัยใหม่เกษตรกรไม่สามารถ 

เก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อได้	 เช่น	 เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเอฟวันไฮบริด	 ที่เรียกกันสั้นๆ	 ว่า	 “F๑”	 เป็นเมล็ดพันธุ์ที่บริษัทผู้ผลิต 

ใช้เทคนิคท�าให้เป็นหมันไม่สามารถน�าไปขยายพันธุ์ปลูกต่อได้	 ซึ่งบริษัทยังมีอีกวิธีการหน่ึงท่ียังไม่ได้น�ามาใช้	 คือ	 การน�า

ยีนใส่ลงในพืช	 GMO	 เพื่อก�าหนดไม่ให้ออกผลผลิต	 แต่วิธีการดังกล่าวถูกต่อต้านทั่วโลก	 องค์การอาหารและเกษตร 

แห่งสหประชาชาติ
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	 	 ๓.	 ในการซือ้เมลด็พนัธุจ์ะต้องลงนามในสัญญา	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ใช้สญัญาเมลด็พันธุผ์กัของบรษิทั
มอนซานโต้	เมือ่น�าพนัธุพ์ชืไปใช้	เกษตรกรห้ามน�าพนัธุพื์ชไปปลกูต่อ	หรอืห้ามน�าส่วนหน่ึงส่วนใดไปปรับปรุงหรือขยายพนัธุ์	
ถ้าละเมิดสัญญาถือว่ามีความผิดต้องถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี	
		 	 ๔.	 การใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	 เพื่อควบคุมการเก็บรักษาพันธุ์ไปปลูกต่อ	 หรือการน�าพันธุ์ 
ไปวิจัย	 โดยเกษตรกรหรือนักปรับปรุง	 หลักๆ	 มีการใช้กฎหมาย	 ๒	 กฎหมาย	 ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กฎหมายสิทธิบัตร	 
และกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช	 ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชดังกล่าว	 ถ้าใช้กฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืช	ตามอนุสัญญายูปอฟ	๑๙๗๘	เกษตรกรมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเก็บพันธุ์พืชไว้ปลูกต่อได	้แต่ร่างกฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืช	 ตามอนุสัญญายูปอฟ	๑๙๙๑	 โดยการผลักดันจากบริษัทเมล็ดพันธุ	์ เกษตรกรจะไม่สามารถเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได	้ 
ซึ่งจะมีเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่ม	เช่น	การใช้เม็ดพันธุ์ลูกผสม	พ่อ-แม่	ฝักเล็ก	แต่ได้ลูกผสมออกมาฝักใหญ	่เกษตรกรไม่สามารถ 
น�าแม่พันธุ์ไปปลูกต่อได้เพราะผลผลิตจะไม่ได้ตามเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากลูกผสม	 ภาษาวิชาการ	 เรียกว่า	 ไฮบริดวิกเกอร์	 
(Hybrid	 Vigor)	 มหาวิทยาลัย	 คอร์แนล	 จดสิทธิบัตรไวรัสสายพันธุ์ไทย	 เมื่อใดที่มีการปรับปรุงพันธุ์พืช	 และมียีนของ 
ไวรัสดังกล่าว	 ถือว่าละเมิดสิทธิบัตรของคอร์แนล	 พันธุ ์พืชจะถูกก�าหนดจากสิทธิบัตรเหล่าน้ี	 เมื่อ	 ๑๐	 ปีท่ีผ่านมา	 
ประเทศไทยได้คัดค้านเรื่องดังกล่าว	 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 อนุสัญญายูปอฟ	 ภาษาไทยหมายความว่า	 การคุ้มครอง 
พันธุ์พืชใหม่	 ผลักดันโดยกลุ่มบริษัทและนักปรับปรุงพันธุ์ในยุโรป	 ต่อมาได้น�ามาใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ	 
ประเทศที่เข้าร่วมภาค	ีWTO	จะต้องออกกฎหมายตามอนุสัญญายูปอฟ	ตามแบบลักษณะเฉพาะ	เมื่อปี	๒๕๔๐	ประเทศไทย	
ร่างกฎหมายตามอนุสัญญายูปอฟ	 ๑๙๗๘	 บางส่วนมาใช้ด�าเนินการเพื่อให้สิทธิแก่บริษัทเมล็ดพันธุ์	 แต่มีเงื่อนไขว่า 
เกษตรกรต้องเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้	 และบุคคลใดน�าผลผลิตและพันธุ์พืชของประเทศไทยไปใช้	 จะต้องขออนุญาตแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ตามอนุสัญญายูปอฟ	 ๑๙๗๘	 แต่ล่าสุดบริษัทเมล็ดพันธุ์	 ได้ผลักดันกฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น	 โดยให ้
สิทธิพิเศษให้นักปรับปรุงพันธุ์และบริษัทเมล็ดพันธุ์มากขึ้น	 ซึ่งกฎหมายอนุสัญญายูปอฟของประเทศไทย	 จะมีเนื้อหา 
สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิบัตร	 อาจมีผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและนักปรับปรุงพันธุ์ด้วย	 ถ้านักปรับปรุงพันธุ ์
น�าพันธุ์ไปใช้ต่อจะมีข้อก�าหนดมากมาย	
	 	 ปัจจุบัน	ภาคีอนุสัญญายูปอฟ	๑๙๙๑	มีทั้งหมด	๗๑	ประเทศ	สมาชิกแถบเอเชียมีประเทศญี่ปุ่น	ประเทศ
จอร์แดน	ประเทศสิงคโปร์	 ประเทศเวียดนาม	 ส�าหรับ	 ประเทศเวียดนามถูกบังคับเพราะต้องเข้าร่วม	WTO	 ของประเทศ
อเมรกิา	จงึต้องแก้กฎหมายตามอนสุญัญายปูอฟ	๑๙๙๑	ยโุรปหลายประเทศ	ได้แก่	ประเทศอติาล	ีประเทศโปรตุเกต	ประเทศ
นอร์เวย์	ปฏิเสธที่จะน�ากฎหมายอนุสัญญายูปอฟ	๑๙๙๑	มาใช้	 เพราะเกรงว่าเกษตรกร	นักปรับปรุงพันธุ์รายย่อย	รวมถึง
บริษัทเมล็ดพันธุ์เล็กๆ	 จะได้รับผลกระทบ	 ซึ่งปัจจุบันกฎหมายอนุสัญญายูปอฟ	๑๙๙๑	 จะถูกดึงมาอยู่ร่างกฎหมายใหม	่ 
และฉีกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่เป็นกฎหมายหลักของหลายประเทศทั่วโลก	

  ความแตกต่างระหว่างอนุสัญญายูปอฟ ๑978 กับอนุสัญญายูปอฟ ๑99๑ มีดังนี้

	 	 ๑.	 อนุสัญญายูปอฟ	๑๙๗๘	การเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน	ใช้ค�าว่า	Farmer	privilege	
เป็นสิทธิพิเศษของเกษตรกร	 เป็นวิถีและวัฒนธรรมของเกษตรกร	 การได้พันธุ์พืชมาแจกจ่ายให้	 เพื่อนบ้าน	 หรือเก็บไว ้
ปลูกเป็นหลักประกัน	 การสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหาร	 การสร้างพันธุ์พืชให้ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม	
ท�าให้พัฒนากลายเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส�าคัญของโลก	แต่วิถีดังกล่าวก�าลังถูกละเมิด	โดยกฎหมายใหม่เปิดช่องไว้และ
หลีกเลี่ยงการพูดความจริงต่อสาธารณะ
	 	 ๒.	 การลดทอนสิทธิเกษตรกรในการเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ	 ถ้าละเมิดค�าประกาศของคณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืชที่เสนอต่อรัฐมนตร	ีจะได้รับโทษจ�าคุกไม่เกิน	๒	ปี	ปรับไม่เกิน	๔๐๐,๐๐๐	บาท	มีการขยายและการผูกขาด
พันธุ์พืชออกไป	 ซึ่งกฎหมายฉบับเดิมให้การผูกขาดการขายเมล็ดพันธุ์	 ระยะเวลา	๑๒-๑๗	ปี	 ขยายเป็น	 ๒๐-๒๕	ปี	 และ 
ขยายการคุ้มครองหรือผูกขาดไม่ใช่เมล็ดพันธุ์อย่างเดียว	 ถ้าเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ	 และละเมิดบริษัท	 ผลผลิตและผลิตพันธุ์ 
ที่ปลูกถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท	 การสร้างนิยาม	 EDV	 ท�าให้นักปรับปรุงพันธุ์ขยายอ�านาจมากขึ้น	 ถึงสายพันธุ์ย่อยที่ 
เกิดขึ้นจากสายพันธุ์นั้นๆ	ได	้

๕9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 	 ๓.	 การเปิดช่องให้ผู้ที่ใช้กฎหมายเพื่อให้ตนได้สิทธิขาด	เรียกว่า	โจรสลัดทางชีวภาพ	การมีบริษัทขนาดใหญ ่

เข้าไปใช้พันธุ์พืชของประเทศอื่นโดยไม่ต้องขออนุญาตแบ่งปันผลประโยชน์	 กฎหมายเปิดช่องให้ตนได้สิทธิขาดไว้	 ๒	 มาตรา	 

คือ	 กฎหมายฉบับเดิมเขียนไว้ว่า	 การขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชจะต้องแสดงที่มา	 แต่กฎหมายใหม่ถูกตัดออก	 และการ 

เปลี่ยนนิยาม	พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	ซึ่งไม่รวมพันธุ์พืชที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์แล้ว	

	 	 รศ.ดร.สุรวิช	 วรรณไกรโรจน์	 รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช	 เป็นผู้ร่างกฎหมายคุ้มครอง 

พันธุ์พืช	พ.ศ.	๒๕๔๒	และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา/กระเจียว	ซึ่งมีผลกระทบ	๕	เรื่องใหญ่	ดังนี้	

	 	 ๑.		 สูญเสียอิสรภาพในการก�าหนดนโยบาย

	 	 ๒.		 เปิดโอกาสให้บริษัทยึดคลองตลาดพันธุ์พืช	

	 	 ๓.		 กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร	

	 	 ๔.		 เกษตรกรต้องซื้อพันธุ์ราคาแพง

	 	 ๕.		 ลดทอนกลไกการจัดการด้านชีวภาพ	เป็นการเปิดโอกาส	ให้เกิดโจรสลัดชีวภาพ	

	 	 ดร.อัมมาร	 สยามวารา	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (ทีดีอาร์ไอ)	 กล่าวว่าการออกกฎหมาย 

ฉบับดังกล่าว	 จะคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์พืช	 และให้เกษตรกรได้พันธุ์ดีจึงได้สิทธิผูกขาดไป	แต่จากงานศึกษาวิจัยทั่วโลก

ระหว่างน�ากฎหมายแบบยูปอฟเข้ามาใช	้กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม	และยังไม่มีความชัดเจนว่าเกษตรกรจะได้พันธุ์ด	ี

	 	 ถ้าสมาชิกท่านใดสนใจรายละเอียด	 สามารถเข้าดูได้ที่เพจ	 (Boithai)	 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลน�าไป 

เผยแพร่ได้	 มีการอ้างอิงงานวิจัยจากทั่วโลก	 ยกตัวอย่าง	 ประเทศอังกฤษได้ส�ารวจการรับขึ้นทะเบียน	 พันธุ ์พืช	 

๑๐,๐๐๐	ตัวอย่าง/ทะเบียน	แต่กลับไม่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ซึ่งทะเบียนดังกล่าว	อยู่ในรูปแบบบริษัท	๕	เปอร์เซ็นต์	 

และนักปรับปรุงพันธุ์	 รายย่อย	 ๖๐-๗๐	 เปอร์เซ็นต์	 ยื่นขอขึ้นทะเบียน	 แต่ก็ไม่ได้ค�าขอ	 กลายเป็นการผูกขาดของบริษัท 

เมล็ดพันธุ์	

	 	 ในการศึกษาเปรียบเทียบการเข้าร่วมอนุสัญญายูปอฟ	 ๑๙๗๘	 กับอนุสัญญายูปอฟ	 ๑๙๙๑	 จาก	 

๓๐	ประเทศ	 ผลปรากฏว่าพันธุ์พืชไม่ได้เพิ่มข้ึน	 กลับไม่มีความแตกต่าง	 ดังน้ันการเกิดพันธุ์พืชใหม่เพื่อน�ามาใช้ประโยชน ์

จึงไม่เป็นความจริง	 และผลการศึกษาในประเทศละตินอเมริกา	 เกษตรกรรายย่อยไม่ได้	 รับประโยชน์ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

คือบริษัทเมล็ดพันธุ	์และการออกกฎหมายนี้	บริษัทเมล็ดพันธุ์รายย่อยจะ	ล่มสลายไป	

	 	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 ....	 ตามมาตรา	 ๓๕	 วรรคสอง	 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม 

การปรับปรุงพันธุ์รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช	 มีอ�านาจออกประกาศก�าหนดพันธุ์พืชใหม ่

ชนิดใดเป็นพันธุ์พืชท่ีสามารถจ�ากัดปริมาณการเพาะปลูกหรือการขยายพันธุ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเกษตรกรได้	 จึงท�าให้

เรื่องดังกล่าวอยู่ในอ�านาจคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช	 ซึ่งกฎหมายฉบับเดิม	 คณะกรรมการฯ	 ต้องมาจากเลือกสรร 

ของเกษตรกร	หรือเลือกสรรจากสมาคม	นักวิชาการ	จ�านวน	๑๒	คน	แต่กฎหมายฉบับใหม	่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ขึ้นเอง	

และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อ	ร่างกฎหมายฉบับใหม่	เป็นบุคคล	๒	กลุ่ม	คือ	บริษัทเมล็ดพันธุ	์และข้าราชการ

บางส่วนในกรมวิชาการเกษตร	 ประเทศไทยต้องดูกฎหมายประเทศอ่ืนด้วย	 ตัวอย่าง	 ในประเทศอินเดีย	 ออกกฎหมาย 

เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช	 ปี	 ๒๐๐๑	 ใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชและสิทธิเกษตรกร	 โดยเขียนระบุว่า 

การเก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อ	 แลกเปลี่ยน	 แม้กระทั่งเอาส่วนขยายพันธุ์ไปขายในท้องถิ่น	 ถือว่าเป็นสิทธิเกษตรกร	 

สามารถเก็บไปขายในท้องถิ่นได้	 โดยห้ามน�าตราบริษัทไปใช้	 เป็นการยินยอม	 ในการค้าประโยชน์เพราะถือว่าให้สิทธิ 

นักปรุงพันธุ์	เพื่อการเกิดพันธุ์ใหม่ๆ	แต่ห้ามละเมิดสิทธิในการเก็บพันธุ์ไปปลูกของเกษตรกร	ในกฎหมายมาเลเซีย	ก็เขียนไว ้

คล้ายกัน	คือ	 เกษตรกรสามารถขายเมล็ดพันธุ์ต่อได้	 เมื่อเกิดอุบัติเหตุเภทภัยชาวบ้านสามารถขายได้เพื่อสร้างหลักประกัน

ในความมั่นคงด้านอาหารมาตรา	 ๓๑	 ส่งผลให้เกิดการผูกขาดไม่ใช่แค่ส่วนขยายพันธุ์อย่างเดียวแต่รวมไปถึงผลิตผล 

หรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่น	 หากเกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวของบริษัทเอกชนมาปลูก	 แล้วมีการเก็บไว้ปลูกต่อเร่ือยๆ	 ต่อมา 

รัฐบาลประกาศส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการสนับสนุนนักปรับปรุงพันธุ์	 ปรากฏว่า	 มีเกษตรกรเอาข้าวไป 
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ท�าเส้นขนมจีน	 เกษตรกรจะมีความผิดฐานท�าผิดกฎหมาย	๒-๓	 มาตรา	 คือ	 (๑)	 มีการใช้ส่วนขยายพันธุ์	 จะมีโทษจ�าคุก 

และปรับตามกฎหมาย	 (๒)	 ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหากเกษตรกรน�าข้าวไปท�าเส้นขนมจีนท�าข้าวเม่า

หรืออื่นๆ	ตามนวัตกรรมที่มีการผลักดันในขณะนี้	ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินบริษัทด้วย	เกษตรกรจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 

จากส่วนนี้ด้วย	 น่ีคือการขยายอ�านาจการผูกขาดตัวอย่างดังกล่าวเกิดขึ้นในอเมริกาแล้ว	 เมื่อ	 ๓๐	 ปีที่แล้ว	 เวอร์นอน	 

โบว์แมน	(Vernon	Bowman)	เกษตรกร	จากเมืองแซนด์บอร์น	รัฐอินเดียน่า	สหรัฐอเมริกา	ถูกฟ้องโดยบริษัทมอนซานโต	้ 

ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตร	 จากการซื้อถั่วเหลืองจากร้านค้าทั่วไปน�าไปปลูกในไร่ของตน	 ศาลสูงของสหรัฐฯ	 มีค�าตัดสิน	 

เมื่อวันที่๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ให้นายโบว์แมนมีความผิด	ต้องจ่ายค่าเสียหาย	๘๔,๔๕๖	ดอลลาร์	หรือประมาณ	๒.๕	ล้านบาท	 

แก่มอนซานโต	้โดยศาลสูงสหรัฐฯ	วินิจฉัยว่า	การซื้อถั่วเหลืองจากผู้รวบรวมเพื่อใช้เป็น	เมล็ดพันธุ์	ถือว่าละเมิดสิทธิบัตร	เช่น

เดยีวกับการเกบ็รกัษาพนัธุไ์ปปลกูต่อ	ซึง่ไม่ว่าจะน�าไปใช้ปลกูต่ออกีก่ีรุ่น	กต็าม	ถอืว่ามคีวามผดิจนกว่าจะหมดอายสิุทธบิตัร	

(๒๐	ปี)	ต่อไปเกษตรกรจะปลูกพืชก็ต้องระวังเหมือนกับ	ร้านคาราโอเกะ	และร้านอาหาร	ต้องระวังลิขสิทธิ์เพลง

	 	 เมล็ดพันธุ์จะมีราคาแพงขึ้นหรือไม	่ยังตอบ

ไม่ได้เพราะประเทศไทยยังไม่เข้าเป็นภาคี	 UPOV	 ๑๙๙๑	

แต่สามารถสังเกตและคาดการณ์ได้จากประเทศที่เป็นภาคี	

UPOV	 ๑๙๙๑	 แล้วว่าเมล็ดพันธุ์แพงขึ้นเท่าไรจากกราฟ

แสดงสัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของราคาเมลด็พนัธุเ์ปรยีบเทยีบกบั

ผลผลิตของ	USDAปี	๑๙๗๕-๒๐๐๗	แสดงให้เห็นว่าราคา 

ของเมล็ดพันธุ ์ซึ่งเมื่อใช้กฎหมายที่มีการผูกขาดแล้วมี 

แนวโน้มที่ราคาจะทะยานเพิ่มสูงขึ้นมาก	ทั้งในเมล็ดข้าวโพด

และถั่วเหลือง	 โดยเฉพาะเม็ดพันธุ์ข้าวสาลีซึ่งเป็นข้าวพันธุ์	

ผสมเปิด	 เช่นเดียวกับข้าวจ้าวในไทยประเทศไทย	 ในอดีต

ราคาต้นทุนเมล็ดข้าวไม่แพงมากเพราะเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้	 หรือใช้พันธุ์ข้าวจากงานวิจัยของ 

หน่วยงานราชการ	 แต่ปัจจุบันเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	 ๒.๕-๓	 เท่าตัว	 ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดบริษัทเอกชนจะครอบครองเป็นส่วนใหญ่	 

เกษตรกรไม่สามารถเก็บพันธุ์ปลูกต่อได้เพราะเป็นพันธุ์ลูกผสม	แต่ถึงแม้เป็นพันธุ์ลูกผสมก็มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น	หากมีการ

ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้	 ราคาจะยิ่งดีดตัวสูงมากยิ่งขึ้น	 นักเศรษฐศาสตร์	 คณะศึกษาวิจัยส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ	ศึกษาพืชผลที่จะมีราคาเพิ่มขึ้น	คือ	ข้าว	ซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้น	๒–๖	เท่าตัว	เหตุเพราะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

ไปปลูกต่อได้อย่างเคย	ต้นทุนเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

	 	 จากโครงสร้างส่วนแบ่งของตลาดเมล็ดพันธุ ์	 ๓	 ชนิด	 ในประเทศไทย	 จะเห็นว่าเมล็ดพันธุ ์ข้าวโพด	 

๓,๐๐๐	 ล้านบาท/ปี	 CP	 ครองส่วนแบ่งตลาด	 ๓๒%	บริษัทมอนซานโต้	 ๒๒.๘%	 แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	 ทุกสายพันธุ์ที่	 

เกษตรกรซื้อจาก	CP	เป็น	License	มาจากมอนซานโต้	ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกัน	เมื่อหลายปีที่แล้วของทั้ง	๒	บริษัท	

กลายเป็น	 ผู้ครอบครองตลาดข้าวโพดมากกว่าครึ่งหนึ่งของ	 ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในประเทศไทย	 ส่วนที่เหลือเป็น 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของ	Syngenta,	Du	Pont-Pioneer	และ	Pacific	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของรัฐ	ซึ่งมีอัตราส่วนน้อยมาก	

ส่วนแบ่งเมล็ดพันธุ์ผัก	East	West	ที่เป็นพันธมิตรกับมอนซานโต	้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ราวๆ	๓๘	%	ซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

จะมีส่วนแบ่งการตลาด	 (Market	 share)	 มากกว่าน้ี	 แต่ปัจจุบันครองตลาด	๒๐%	 ส่วนใหญ่บริษัทเอกชนจะครองตลาด 

เมล็ดพันธุ์ข้าว	และรายย่อยรวมประมาณ	๓๕%	ชาวบ้านจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อมากกว่าครึ่งหนึ่ง	เพื่อลดภาระต้นทุน	

การซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรจ�านวนมาก	 ดังนั้นจากกราฟแสดงส่วนแบ่งการตลาดจะเห็นว่าอ�านาจ	 การผูกขาดและ 

ผู้ได้รับผลประโยชน	์กลุ่มที่ส�าคัญ	คือ	ชุมชนท้องถิ่น	จะมีสายพันธุ์ข้าวเป็นจ�านวนมาก	และเครือข่ายรักษาพันธุ์ข้าว	จะเป็น 

เครือข่ายที่เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พ้ืนบ้าน	 มีการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุ์ข้าวในหมู่เกษตรกร	 เพื่อสร้างชาวนานักปรับปรุงพันธุ	์ 

โดยใช้พันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว	 และพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นเอง	 เช่น	 ข้าวช่อราตรี	 มาจากการปรับปรุงพันธุ์ของเครือข่าย 

๖๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



โรงเรียนชาวนานครสวรรค์	 มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ	๓	 แสนไร่เป็นอย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงนิยามของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	 

และนิยามนักปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นใหม่	เป็นการ	เอื้อประโยชน์และให้สิทธิผูกขาดในพันธุ์พืชนั้นๆ	ต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชเกินไป	

และกระทบต่อสิทธิของชุมชนท้องถิ่นเป็นของชุมชนเกษตรกรรม	“พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป”	หมายความว่า	พันธุ์พืชที่ก�าเนิด

ภายในประเทศ	 หรือมีอยู่ในประเทศ	 ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	 ท้ังนี้ไม่รวมถึงพันธุ์พืชใหม่	 พันธุ์พืชพื้นเมือง

เฉพาะถิ่น	พันธุ์พืชป่า	หรือ	พันธุ์พืชที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธ์ุ	(ร่างพระราชบัญญัติมาตรา	๔)	

ซึ่งกฎหมายเดิมก�าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต้องแสดงที่มาของสารพันธุกรรมตามมาตรา	๙	 (๓)	 

แต่ร่าง	พ.ร.บ.คุ้มครองพนัธุพ์ชื	พ.ศ.	....	กลับตดัวรรคดงักล่าวออก	และร่างขึน้ใหม่เป็น	“ข้อมลูหรอืเอกสารหรอืวสัดทุีจ่�าเป็น

แก่การตรวจสอบพันธุพ์ชืใหม่ตามทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีก่�าหนด”	(ร่างพระราชบัญญตั	ิมาตรา	๑๘	(๓)	และ	นยิาม	“นักปรบัปรงุ 

พันธุ์พืช”	 หมายความว่า	 “ผู้ซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์พืช	 หรือค้นพบและพัฒนาพันธุ์พืชจนได้พันธุ์พืชใหม่”	 แม้ในกฎหมาย 

ของประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ถึงขั้นตัดต่อพันธุกรรมก็มีการเขียนกฎหมายเพ่ือปกป้องเกษตรกรท้องถิ่น 

ไว้ชัดเจน	 และไม่ให้บุคคลมาแสวงหาผลประโยชน์ได้	 เช่น	 กฎหมายของประเทศนอร์เวย์	 และประเทศสวิตเซอร์แลนด	์ 

เขียนไว้ชัดเจนถ้าเป็นงานวิจัยจะขอรับสิทธิบัตร	 ต้องแสดงที่มาของสารพันธุกรรม	 แต่ประเทศไทย	 จะตัดมาตรานี้ออก	

ประเทศจีน	ประเทศคอสตาริกา	ประเทศอินเดีย	และประเทศมาเลเซีย	ต่างระบุมาตรานี	้ไว้ในกฎหมายของตน	แต่พระราช

บัญญัติดังกล่าว	ยังมีข้อดีหนึ่งเรื่อง	คือ	ถ้ามีการตั้งกองทุนพันธุ์พืชขึ้น	ควรจะให้สิทธิกับชุมชนด้วยไม่ใช่กับ	อบต.	อย่างเดียว	

ตามที่กฎหมายเดิมระบุเอาไว้	 หากเมล็ดพันธุ์ราคาแพงผู้บริโภคจะต้องรับภาระเรื่องนี้ด้วย	 ส่ิงที่ส�าคัญไม่ใช่ราคาเมล็ดพันธุ์

พืชที่มีราคาแพงขึ้น	 แต่เป็นเรื่องฐานรากของวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทย	 ที่มาจากการเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อและคัดสรร

จนกลายเป็นสายพันธุ์ที่สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ	 แน่นอนว่านักปรับปรุงพันธุ์ที่สร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ	 จะต้องให้เกียรติ

ให้การผูกขาดการขาย	ซึ่งกฎหมายเดิมมีให้อยู่แล้ว	แต่ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเกษตรกร	ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน	พ.ร.บ.	ฉบับใหม่
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 ๒) การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/๒๕๖๐ วันที่ ๑4-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  

  ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  v		 บรรยายพิเศษ	 เร่ือง	 “สวัสดิการบ�านาญเกษตรกรด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ”	 โดยนายทฤษฎี	 

ชุติวงษา	ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาต	ิและนายรัฐกานต	์วิชัยดิษฐ	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่าย	ส่งเสริมการออม

	 	 	 ปัจจุบัน	สังคมไทยก�าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ	กองทุนการออมแห่งชาต	ิมีเป้าหมายในการสร้าง

และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในสังคมไทย	มีรายได้เพียงพอเมื่อถึงวัยเกษียณ	ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการสวัสดิการในด้านนี ้

มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 ประกันสังคม	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 (กบข.)	 หรือส่วนเพ่ิมเติมส�าหรับพนักงานบริษัท

เอกชน	ที่เรียกว่า	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่จ่ายเพิ่มเติมจากประกันสังคม	แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพ	ค้าขาย	 

เกษตรกร	และอาชีพอิสระ	ดังนั้นกองทุนการออมแห่งชาติจึงมีหน้าที่ดังนี้

	 	 	 ๑.	 ลดภาระการคลังของประเทศ	 เนื่องจากรัฐมีรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราค่าใช้จ่ายที่รัฐต้อง 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนชรามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกป	ี

	 	 	 ๒.	 ช่วยให้เกษตรกร	 ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย	 อาชีพอิสระที่ต้องดูแลตัวเอง	 มีรายได้ที่เพียงพอ	 

ต่อการยังชีพเมื่อถึงวัยเกษียณ	กองทุนการออมแห่งชาติจึงเข้ามามีบทบาทในการวางแผนให้ประชากรในประเทศมีเงินออม

ไว้เป็นเบี้ยบ�านาญยังชีพเมื่อถึงวัยเกษียณ

	 	 	 กองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 คือ	 กองทุนเพื่อการออมเงินส�าหรับคนท่ีไม่มีระบบบ�าเหน็จบ�านาญ	

เช่น	 เกษตรกร	 ค้าขาย	 รับจ้าง	 และอาชีพอิสระ	 ให้สามารถมีเงินออมเพ่ือเป็นเงินบ�านาญไว้ใช้ยามเกษียณ	 สามารถ 

สมัครเป็นสมาชิก	กอช.	ได้ตามหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	 ๑.	 มีสัญชาติไทย

	 	 	 ๒.	 อาย	ุ๑๕	–	๖๐	ปี

	 	 	 ๓.	 ไม่อยู่ในกองทุนหรือระบบบ�านาญอื่นตามกฎหมายที่ส่งเงินกรณีชราภาพ

	 	 	 ๔.	 ไม่อยู่ในระบบบ�าเหน็จบ�านาญภาครัฐหรือเอกชน

	 	 	 สมาชิก	กอช.	จะได้ประโยชน	์ดังนี้

	 	 	 ๑.	 ได้เงินสมทบจากรัฐเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ	ดังนี้

	 	 	 	 ช่วงอายุ	๑๕	–	๓๐	ปี	 เงินสมทบ	๕๐%	ของเงินสะสม	แต่ไม่เกิน	๖๐๐	บาทต่อปี

	 	 	 	 ช่วงอายุ	๓๑	–	๕๐	ปี	 เงินสมทบ	๘๐%	ของเงินสะสม	แต่ไม่เกิน	๙๖๐	บาทต่อปี

	 	 	 	 มากกว่า	๕๐	ปีเงินสมทบ	๑๐๐%	ของเงินสะสม	แต่ไม่เกิน	๑,๒๐๐	บาทต่อปี

๖๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 	 	 	 โดยเริ่มต้นออมเงินกับ	 กอช.	 เดือนละ	๕๐	บาท	 แต่ออมเงินรวมปีละไม่เกิน	 ๑๓,๒๐๐	บาท	 

ไม่จ�าเป็นต้องส่งเงินสะสมทุกเดือนและจ�านวนเงินไม่ต้องเท่ากันทุกคร้ังก็ได้	 แต่หากต้องการให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดเมื่อถึง

วัยเกษียณควรออมเงินเฉลี่ยเดือนละ	๑,๑๐๐	บาท	จากนั้นรัฐจะจ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนเงินสะสมและช่วงอายุข้างต้น

	 	 	 ๒.	 รัฐค�้าประกันดอกเบ้ีย	 ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติรัฐค�้าประกันดอกเบี้ย 

ให้ผู้ที่ออมเงินไว้กับ	กอช.	ในอัตราร้อยละ	๑.๕	ต่อปี	ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	๑๒	เดือนเป็นการประกัน 

ว่าหากปีไหนรัฐน�าเงินออม	 กอช.	 ไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนต�่า	 ผู้ออมเงินก็ยังคงจะได้รับดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ	 

๑.๕	ต่อปี

	 	 	 ๓.	 ได้รับเงินบ�านาญตลอดชีพนอกจากเงินบ�านาญที่จะได้รับตลอดชีพภายหลังจากออมเงินกับ	 

กอช.	จนครบอายุ	๖๐	ปีแล้ว	สมาชิกยังสามารถรับเงินบ�านาญได้ในกรณีดังนี้

	 	 	 	 (๑)	 กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 ทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้	

สมาชิกสามารถน�าใบรับรองแพทย์ท�าเรื่องเบิกจ่ายเงินบ�านาญได้

	 	 	 	 (๒)	 กรณีเสียชีวิตก่อนหรือหลังครบก�าหนดคืนเงินบ�านาญอายุ	๖๐	ปี	เงินสะสมของสมาชิก	

ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากเงินสะสมของสมาชิก	 เงินสมทบจากรัฐ	 และดอกเบ้ียจากเงินสมทบของรัฐจะจ่ายคืนให้กับทายาท 

ของสมาชิกหรือตามพินัยกรรมที่สมาชิกได้ระบุไว้โดยจ่ายคืนให้หมดในครั้งเดียว

	 	 	 	 (๓)	 สมาชิกจะได้รับเงินเป็นก้อน	เมื่อขอลาออกจากกองทุนก่อนอายุครบ	๖๐	ป	ีโดย	กอช.	

จะจ่ายคืนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินออมของสมาชิกและดอกผลของเงินออมส่วนนี้เท่านั้น	 สมาชิกจะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐ

และดอกผลที่เกิดจากเงินสมทบ

ตัวอย่างการออมแบบต่างๆ
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	 จากตารางจะเห็นว่า	หากต้องการเงินบ�านาญเพื่อยังชีพหลังอายุ	๖๐	ปี	 จ�านวน	๖,๐๐๐	ถึง	๗,๐๐๐	บาท/เดือน	 

ก็ต้องออมเงินเดือนละ	 ๑,๐๐๐	 บาท	 โดยเร่ิมออมจากอายุ	 ๑๕	 ปี	 ไปจนอายุ	 ๖๐	 ปี	 ซึ่งดูตัวอย่างการออมแบบต่างๆ	 

ในช่วงอายุต่างๆ	ได้ตามตาราง

	 นอกจากนี	้ตามพระราชบัญญัต	ิกอช.	ยังก�าหนดให้ทุกๆ	๕	ปี	กอช.	จะต้องทบทวน	ปรับเปลี่ยนอัตราเงินสมทบ

เพื่อให้เหมาะสมไปตามภาวะเศรษฐกิจ	ณ	เวลานั้นด้วย	

วิธีการค�านวณเงินบ�านาญ

	 	 	 ในส่วนของเงินบ�านาญน้ัน	 หาก

สมาชิกต้องการทราบจ�านวนเงินบ�านาญที่จะได้รับเมื่อถึง

วัยเกษียณเป็นจ�านวนเท่าไรนั้น	 สมาชิกสามารถค�านวณได้

จากสูตรตามภาพ	 ซึ่ง	 กอช.	 ก�าหนดให้เอาเงินในบัญชีของ

สมาชิกหารด้วย	 ๒๔๐	 เดือนจะได้เป็นจ�านวนเงินบ�านาญ 

ที่สมาชิกจะได้รับ	 ซึ่งหากค�านวณออกมาแล้วได้มากกว่า 

หรือเท่ากับ	๖๐๐	บาท	สมาชิกจะได้รับยอดเงินจ�านวนนั้น

เป็นเงนิบ�านาญ	ไปตลอดชวีติ	แต่ถ้าหากค�านวณออกมาแล้ว

ได้ยอดเงนิน้อยกว่า	๖๐๐	บาท	สมาชกิจะได้รบัเงนิด�ารงชพี

เดือนละ	 ๖๐๐	 บาท	 จนครบยอดเงินในบัญชีของสมาชิก 

ตัวอย่างการค�านวณเงินบ�านาญและการจ่ายเงินคืนสมาชิก	 

การเปรียบเทียบระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติกับการออมเงินกับบริษัทประกันชีวิตแบบเงินฝากหวังผลประโยชน์ 

และการออมเงินประเภทอื่นๆ	แล้ว	การออมเงินกับ	กอช.	มีข้อดีกว่า	ดังนี้

	 	 	 ๑.	 การออมเงนิกบั	กอช.	ดกีว่าในด้านของการประกนัเงนิออมตามพระราชบญัญตัซิึง่ออกบงัคบัใช้

เป็นกฎหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาหากเกิดความผิดพลาดในการน�าเงินไปลงทุนเหมือนเงินออมประกันชีวิตของเอกชน

	 	 	 ๒.	 หากในอนาคต	สมาชิกเปลี่ยนแปลงสถานะคุณสมบัติ	จากการเป็นเกษตรกร	ค้าขายหรืออาชีพ

อิสระ	เป็นการท�างานกบับรษิทัเอกชนซึง่ต้องเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคม	หรือเป็นข้าราชการ	ทีต้่องเข้า	สู่ระบบ	กบข.	น้ัน	สมาชกิ

ยังสามารถออมเงินกับ	 กอช.	 ได้ต่อเป็นปกต	ิ เพียงแต่สมาชิกจะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐตามเงื่อนไข	 แต่ดอกเบี้ยประจ�าป ี

ยังได้รับเป็นปกติเช่นเดิม	ซึ่งเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุ	สมาชิกจะได้รับเงินยังชีพภายหลังการเกษียณอายุทั้ง	๒	ทาง

๖๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 	 	 ๓.	 กอช.	มีผูเ้ชีย่วชาญในการบรหิารเงนิและการลงทนุโดยผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวงการคลงั 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการลงทุนแบบประกันความมั่นคง	 โดย	 ๘๐%	 จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	 

ตราสารหนี้และลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง	 อีก	 ๒๐%	 ลงทุนในตลาดหุ้น	 แสดงถึงความมั่นคงทางดอกเบี้ยที่มี 

ความเสถียรภาพ

  ช่องทางการรับสมัครและการส่งเงินสะสมเข้ากองทุน

	 	 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกและส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทย	 ธนาคารออมสิน	 ธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ธนาคารอาคารสงเคราะห	์และสถาบันการเงินในชุมชน	ที่มีตรา	กอช.	อีกประมาณ	

๗๖	 แห่งทั่วประเทศ	 นอกจากการสมัครและส่งเงินสะสมกับธนาคารและสถาบันการเงินข้างต้นแล้ว	 ยังสามารถสอบถาม

ข้อมูล	เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล	เปลี่ยนแปลงเอกสารและผู้รับผลประโยชน์ได้กับสถานที่ดังกล่าวอีกด้วย
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 ๓) การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

  ณ ห้องประชุมก�าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  v  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือเกษตรกรไทย”  

   โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

	 	 	 การเพิ่มขีดความสามารถ	 ในการแข่งขัน	 การผลิตการเกษตร	 และการพัฒนาการเกษตร 

ของประเทศไทย	 ในยุคไทยแลนด์	 ๔.๐	 โดยใช้องค์ความรู้ที่มีสร้างประโยชน์	 ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ	 โดยรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรของประเทศไทย	 จัดท�าคลังความรู้ 

ดิจิตอลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 คลังความรู้ดิจิตอลด้านการเกษตรของประเทศไทย	 ล่าสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท�าความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย	 วันนี้จะแนะน�า

ระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย	 และคลังความรู้ดิจิตอลด้านการเกษตรของประเทศไทย	 เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกร 

แห่งชาติน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน	 ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร	 และเผยแพร่ข่าวสารแก่เกษตรกร 

ภายในจังหวัด	 สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 สามารถสแกน	 QR	 Code	 (คิวอาร์โค้ด)	 ในมือถือสามารถเข้าถึง 

แหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	 แหล่งข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทย	 และศูนย์ข้อมูลต่างๆ	 ที่อยู่ในความดูแล 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 นอกจากการสแกน	 QR	 Code	 แล้ว	 ยังมีเอกสารแนะน�าห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย	 

http://thaifarmer.lib.ku.ac.th	 คลังความรู้ดิจิตอลเพื่อการเกษตร	 http://agkb.lib.ku.ac.th	 คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	http://kukr.lib.ku.ac.th	

๖7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 	 	 ศนูย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาต	ิท�าหน้าทีร่วบรวมและให้บริการ

สารสนเทศ	 ด้านการเกษตรของประเทศไทยและเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือ 

ในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ	 (AGRIS-International	 Information	 

System	 for	 the	 Agricultural	 Sciences	 and	 Technology)	 ร่วมกับศูนย์เครือข่าย	 

AGRIS	 กว่า	 ๒๔๐	 ศูนย์ทั่วโลก	 ให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลี่ยน	 เพื่อให้

สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ	 และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได ้

ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก	http://thaiagris.lib.ku.ac.th

	 	 	 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นบริการ 

รูปแบบใหม่ของส�านักหอสมุด	 ซ่ึงพัฒนาขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	 ๖๐	 ปี	 เป็นศูนย์บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขา 

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ส�านักหอสมุด 

ได้พัฒนาและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	ในนามศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ	และ

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ	 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและระดับ

นานาชาต	ิในฐานะของศนูย์ประสานงานสารนเิทศ	สาขาเกษตรศาสตร์	และศนูย์เครือข่ายสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาต	ิ

(AGRIS)	ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	และได้น�าแนวคิดในการจัดการความรู	้ร่วมกับการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 มาประยุกต์ใช้	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร	 

เพื่อสนับสนุนการเรียน	การสอน	การวิจัย	และการให้บริการวิชาการแก่สังคม	http://agkb.lib.ku.ac.th

	 	 	 ส�านักหอสมุด	 โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศ	สาขาเกษตรศาสตร	์ ได้จัดท�าโครงการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อให้เป็นคลังความรู้สนับสนุนการเรียนการ

สอนมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์และสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ	 รวมทั้งเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ

ทั่วไป	 และเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ท่ีมีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของการเกษตรไทยให้คงอยู่	

เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ	โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกอ่านหนังสือได้จากทุกที่และทุกเวลา

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์	 http://ag-ebook.lib.ku.ac.th	 โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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เกษตรศาสตร์	ที่พร้อมตอบค�าถามเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย	และหวังว่าข้อมูลต่างๆ	จะเป็นประโยชน ์

กับทุกท่าน	 และน�าไปขยายผลต่อเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป	 ต่อจากนี้นางสาวสุพรรณี	 หงส์ทอง	 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ	

ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ นางสาวถิรนันท์	 ด�ารงสอน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ	 ส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และนายเฉลิมเดช	 เทศเรียน	 นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	 ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 จะมาแนะน�าการสืบค้นข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศของส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย”	 เป็นระบบบริการความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างเพ่ือเปิดโอกาสให้

เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตร	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	สามารถเข้าใช้งานได้ที่	Error!	Hyperlink	reference	not	

valid.	ซึง่ให้บรกิารในส่วน	กรูเูกษตรศาสตร์	ข่าวสาร	การถาม	-	ตอบปัญหา	การแจ้งเตอืน	และแหล่งความรู้กรูเูกษตรศาสตร์	

เป็นระบบตอบค�าถามด้านการเกษตรโดยผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ทรงความรู ้

ด้านการเกษตรของประเทศ	ผ่านทั้งทางระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย	และผ่านไลน	์@GuruKasetsart	

	 	 	 ข่าวสาร	 เป็นข้อมูล	 ข่าวสาร	 เรื่องหน้ารู้ด้านการเกษตรส�าหรับเกษตรกร	 ท่ีทางหอสมุดได้คัดเลือก 

มาแล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเพื่อการเข้าสืบค้นข้อมูล	น�าข้อมูลไปใช้ต่อ

	 	 	 ถาม-ตอบ	 เป็นข้อมูลค�าถาม	 ค�าตอบปัญหาด้านการเกษตรที่เกษตรกรถามในกูรูเกษตรศาสตร์โดย 

คัดเลือกเอาค�าถามที่น่าสนใจ	 และเป็นค�าถามที่ถูกถามบ่อยๆ	 มาลงไว้เป็นข้อมูล	 ผู้ถามสามารถส่งค�าถามพร้อมแนบไฟล์

รูปภาพประกอบได	้เพื่อความชัดเจนและเข้าใจตรงกันของผู้ถามและผู้ตอบ

	 	 	 แจ้งเตือน	เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร	จากหน่วยงานราชการ	รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน	

ไม่ว่าจะเป็นภัยทางการเกษตรหรือภัยธรรมชาติต่างๆ	เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ	

	 	 	 แหล่งความรู	้ เป็นคลังความรู้	 ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศและเว็บไซด์ด้านการเกษตร	ที่ส�านักหอสมุด

ได้รวบรวมเอาแหล่งความรู้ที่น่าสนใจให้เกษตรกรสามารถค้นหาหรือสืบค้นได้ด้วยตัวเอง	ได้แก่

	 	 	 ๑.	 คลังความรู้ดิจิตอลด้านการเกษตรของประเทศไทย	 เป็นระบบคลังข้อมูล	 บริการความรู้ด้าน

การเกษตรที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย	หนังสือ	ต�ารา	เอกสาร	บทความด้านการเกษตร	ทั้งที่เป็นผลงานวิจัย	และ

บทความความรู้ทั่วไปจากสื่อหลากหลายประเภทของไทย	ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๓	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 ประกอบด้วยข้อมูล

บรรณานุกรม	และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

	 	 	 ๒.	 ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการเกษตร	 เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรจากต่างประเทศ	 

ได้แก่	องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	ส�านักพิมพ์	CABI,	EBSCO,	 iGROUP	และอีกหลากหลายองค์กร 

จากทั่วโลก	 เปิดให้บริการกับอาจารย์	 นิสิต	 นักวิจัย	 และเกษตรกรท่ีสนใจการใช้งานในห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทยน้ัน	 

สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก	 แต่หากสมัครและเข้าใช้ในระบบสมาชิกก็จะมีสิทธิพิเศษในการค้นข้อมูลจาก 

แหล่งความรู้ต้นฉบับ	 และแหล่งความรู้ออนไลน์ต่างประเทศได้	 รวมถึงการถามค�าถามในกูรูเกษตรศาสตร์ผ่านทางเวบไซด์

และทางไลน์	 นอกจากนี้ยังมีเมน	ู “คัดสรร”	 เป็นข้อความแจ้งเตือนส�าหรับ

ผู้ที่สมัครสมาชิกทางอีเมลล์	 ซึ่งเป็นข้อความในส่วนที่สนใจจากการกรอก

ข้อมูลความสนใจส่วนตัวอีกด้วย	เพื่อให้สมาชิกได้รับข่าวสาร	ข้อมูลตรงกับ

ความสนใจและประเภทเกษตรกรรมที่ท�า	

	 	 	 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก	

	 	 	 ๑.	 เข้าหน้าเพจที่	http://thaifarmer.lib.ku.ac.th	แล้วคลิ๊กที่สมัครสมาชิก

	 	 	 ๒. ช่องทางที่ ๑ สมัครสมาชิกด้วยบัญชีไลน์ ด้วยการกดปุ่ม 

	 	 	 	 จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลท�าการเกษตรของผู้สมัคร	 เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม	 

	 	 	 	 “สมัครสมาชิก”	แล้วใช้งานได้ทันที

สมัครด้วยบัญชี LINE
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    ช่องทางที่ ๒ สมัครสมาชิกทางอีเมลล์ ท�าการกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลท�าการเกษตร 

	 	 	 	 ของผูส้มคัรเหมอืนช่องทางที	่๑	เรียบร้อยแล้วกดปุ่มสมคัรสมาชกิ	แล้วรอการตอบรับและยนืยนั	 

	 	 	 	 User	Name	และ	Password	ทางอีเมลล์	จึงใช้งานได้

	 	 	 การแนะน�าการใช้ระบบคลังความรู้ดิจิตอลด้านการเกษตร	 โดยเริ่มจากการเปิดเข้าเวป	 Error!	 

Hyperlink	reference	not	valid.	แล้วท�าการ	Log	in	เข้าระบบสมาชิก	(เพื่อการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและความสะดวก

ในการติดต่อสื่อสาร	ตอบกลับข่าวสารได้)	จากนั้นเลือกหัวข้อ	“ห้องสมุด	AGKB”	แล้วกด“ค้นหา”	ก็จะเข้าสู่ระบบคลังความรู้

ดิจิตอลด้านการเกษตร	หรือเปิดเข้าหน้าเวปโดยตรงที่	http://agkb.lib.ku.ac.th	แล้ว	log	in	เข้าใช้ด้วยระบบสมาชิก

	 	 	 ๑.	 เมื่อเข้าระบบแล้ว	สามารถสืบค้นหาข้อมูลหรือบทความได้จากชื่อบทความ	ชื่อผู้แต่งค�าส�าคัญ	

หรือหน่วยงานได้ที่ช่องค้นหา

	 	 	 ๒.	 ระบบจะแสดงผลการค้นหาเป็นรายชื่อบทความที่เกี่ยวข้อง	 ใกล้เคียงกับค�าค้นหา	 ซึ่งสามารถ

เข้าดูรายละเอียดด้านในบทความ	และเลือกข้อมูลที่ต้องการได้ตามรายการที่แสดง	

	 	 	 ๓.	 เมื่อคลิ๊กชื่อเรื่องเข้าไปดู	 จะมีทั้งรายละเอียดแบบย่อและรายละเอียดแบบเต็ม	 ซึ่งมีทั้ง 

บทความในวารสาร	 จากวารสารใด	 ตีพิมพ์เม่ือใด	 ฉบับที่เท่าไร	 และเอกสารหนังสือฉบับเต็ม	 ให้เลือกได้ตามต้องการ	 

ด้านขวามือจะแสดงจ�านวนผู้เข้าชมและจ�านวนครั้งที่มีการดาวน์โหลด	 ซึ่งตัวระบบเองก็จะมี	 ๒	 ภาษาด้วยกัน	 ท้ังภาษาไทย	 

และภาษาอังกฤษ

	 	 	 ๔.	 การดาวน์โหลดจะอยู่ในรูปของ	 PDF	 หรือหากดาวน์โหลดด้วยมือถือ/Teblet	 ก็สามารถ	

ดาวน์โหลดเป็นไฟล	์E-Book	ไว้อ่านได้

	 	 	 ๕.	 นอกจากช่องค้นหาตามต้องการแล้ว	หน้าแรกของเวปไซด์ยงัแสดงบทความทีเ่ป็น	“ผลงานล่าสดุ”	

และแสดง	“ผลงานที่ได้รับความนิยม”	ขณะนั้นด้วย
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  v  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ....”  

   โดย นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 

	 	 	 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๗๗	 คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายจึงน�ากฎหมายต่างๆ	 มาวิเคราะห์	 ปรับแก้ไขได้เท่าที่จ�าเป็น	 ยกเลิกที่ไม่จ�าเป็น	 ให้สอดคล้องกับความต้องการ	

กฎหมายใดที	่ล้าหลัง	เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินชีวิต	การประกอบอาชีพหรือหมดสภาพแล้วก็ยกเลิกใช้เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อประชาชน	ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะมี	“คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระ

แก่ประชาชนเกนิความจ�าเป็น”	มหีน้าทีห่นึง่ในการพิจารณาปรับปรุง	เปลีย่นแปลง	แก้ไข	พระราชบญัญตัป่ิาไม้	พ.ศ.	๒๔๘๔	

และเพิ่มเติม	 ที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนและปัญหาที่ดินท�ากินทับซ้อนกับพื้นที่ป่า	 

ท�าให้วิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณป่าไม้	 ย่อมต้องเกิดผลกระทบอย่างแน่นอน	 ด้วยเป็นที่อยู่อาศัยมาแต่

เดิม	 มีต้นไม้	 พืชพันธุ์เกิดขิ้นบริเวณรอบที่อยู่อาศัยและที่ท�ากินมาแต่เดิม	 เมื่อประกาศ	 พระราชบัญญัติฉบับใหม่ออกมาก

ลับเกิดผลกระทบต่อชีวิต	 ความเป็นอยู่ของชาวบ้านบริเวณป่า	 รวมถึงระบบเศรษฐกิจ-ธุรกิจการปลูกไม้	 ธุรกิจไม้ยางพารา	 

ธุรกิจไม้ไผ่ท้ังระบบไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย	 การแปรรูป	 ไม้ยางพารา	 ไม้ไผ่เพื่อการส่งออกด้วยเพราะนิยามค�าว่า	 “ไม้”	 

ในพระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 น้ันควบคุมไม้ทั้งหมด	 รวมถึงไม้ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ	 ซึ่งทั้งหมดน้ีสามารถ 

ที่จะปรับแก้ไขในกฎหมายได้	 แต่อาจจะมีปัญหาตามมาในเร่ือง	 การพิสูจน์การครอบครอง	 การพิสูจน์แหล่งที่มาของไม ้

หากมีการเคลื่อนย้าย	การขนย้ายไม้	รวมถึงเรื่องที่ดินเอกสารสิทธิ์	คณะอนุกรรมการฯ	เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ปรึกษาร่วมกัน

กับกรมป่าไม้	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	สภาทนายความ	เพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัต ิ

ป่าไม	้ ไม่ใช่การเพิ่มเติม	 ที่ต้องปรับปรุงก็เพราะไม่สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป	 

มีเรื่องระบบการรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์	 การรับรองการถือครองกรรมสิทธิ์ชนิดของไม้หวงห้ามเข้ามาเกี่ยวข้อง	 

แล้วถ้าไม่ใช่ไม้หวงห้ามเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าไปรับรองไม้นั้นๆ	 ให้กับประชาชนได้	 ทั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๓๗	 บัญญัติไว้ว่า	 “บุคคลย่อมมีสิทธิ	 ในทรัพย์สิน	 ขอบเขตแห่งสิทธิและการ	 จ�ากัดสิทธิ”	 

การจะรอนสิทธิได้เป็นเรื่องของการเวนคืนทรัพย์และการขอคืนทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะ	 จึงมีค�าถามว่า	 ไม้ที่เป็นทรัพย์ 

ส่วนตัวของบุคคล	ท�าไมจึงต้องไปควบคุมเสมือนคนกระท�าผิด

	 	 	 ในส่วนของประเด็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 เมื่อเดือนมกราคม	 ๒๕๖๑	

พล.อ.สุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้พูดคุยกับนายประพัฒน์	 

ปัญญาชาติรักษ์	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ	 โดยทาง	 พล.อ.สุรศักด์ิ	 

ให้ค�ามัน่เหมอืนสญัญาประชาคมว่าก�าลงัแก้กฎหมายในมาตรา	๗	ของพระราชบัญญตัป่ิาไม้พ.ศ.	๒๔๘๔	เพ่ือจะให้เกษตรกร

สามารถปลูกไม้ได้ทุกชนิดบนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นไม้พยุง	ไม้ฝาง	ไม้บง	ไม้สัก	ไม้ชิงชัน	เหล่านี้เป็นไม้มงคล	 

สามารถปลูกได้	 ตัดได้	 ทั้งโฉนด	 น.ส.๓	 ส.ป.ก.	 น.ค.	 และอื่นๆโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเข้ามาดูแลอ�านวยความสะดวกให้	 

พระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 จึงถูกเร่งรัดให้จัดท�าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนและเป็น 

การส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์	ฟื้นฟ	ูจัดการ	บ�ารุงรักษา	และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และ 

สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน	 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมาย 

ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต	ิยังมีข้อจ�ากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยมีประเด็นในการปรับปรุงดังนี้

7๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



   ประเด็นที่ ๑ การท�าไม้หวงห้าม 

	 	 	 ป ัจจุบันเป ็นเรื่องของการท�าไม  ้

หวงห้ามต้องขออนุญาต	 ตามมาตรา	 ๑๑	 แล้วออกกฎ

กระทรวงการขออนุญาตท�าไม้หวงห้ามปี	 ๒๕๖๐	 มีการ

ปรับปรุงโดยก�าหนดไม้	 ในที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครองตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน	ไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม	ไม้หวงห้าม

มีได้เฉพาะเกิดและมีอยู่ขึ้นในป่าเท่านั้น	(ยกเลิกไม้หวงห้าม

ตามมาตรา	 ๗)	 ไม่ต้องขออนุญาตท�าไม้	 ในท่ีดินกรรมสิทธิ์

และหากมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่รับรอง	 สามารถแจ้ง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับรองไม้ในที่ดินของตนได้	 โดยยื่น

ค�าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ถ้ากฎหมายระบุว่า	 “ผู้ใด

ประสงค์”	แปลได้ว่า	ไม่ได้บังคับ	ตรงส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของ

ค่าธรรมเนียมการรับรองเข้ามาเกี่ยวข้อง	

	 	 	 เรื่องของพระราชบัญญัติป่าไม้นั้น	

เป็นเรื่องของการอนุมัต	ิอนุญาต	การใช้ทรัพยากรของชาติอัน	 

ได้แก่	 ทรัพยากรในพื้นที่ป่าและทรัพยากรในดิน	 เช่น	 

สินแร่ต่างๆ	 การสร้างอ่างเก็บน�้าในเขตป่าสงวน	 หรือใน 

เขตป่า	พ.ศ.	๒๔๘๔	(ตามค�านิยามค�าว่า	“ป่า”)	เพราะฉะนั้น

กฎหมายในการอนุมัติ	 อนุญาตยังต้องคงอยู่	 แต่เป็นเรื่อง 

ของไม้ท่ีอยู่ในป่า	 ถึงแม้ว่าเราจะยังติดสัมปทานการท�าไม้	 

พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 ถึงอย่างไรประชาชนก็ไม่สามารถเอาไม ้

ออกจากป่ามาขาย	 ส่งออกนอกประเทศได้โดยง่าย	 โดย 

ไร้การตรวจสอบ	เพราะยังมีมาตรการสากลบังคับในประเทศ

กลุ ่มความร่วมมือ	 มีการคว�่าบาตรทางการค้าหากเกิด

การละเมิดข้อตกลง	 เช่น	 มาตรฐานฉลากเขียว	 หรือ	 Green	 Label	 ฉลากเขียว	 คือ	 ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	 

ซึ่งเป็นฉลากประเภท	 ๑	 ที่มีองค์กรกลางเป็นผู้ให้การรับรอง	 การติดฉลากบนสินค้าเพื่อต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า	 

สินค้าท่ีได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ	 กระบวนการผลิต	 การใช้ตลอดจนถึง	 การทิ้งท�าลายที่มี 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง	 ผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าที่ต้องการสินค้า 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ได้จากการสังเกต	 “ฉลากเขียว”	 ที่ติดแสดงอยู่บนฉลากของ 

สินค้านั้น	 ประเทศอ่ืนๆ	 ก็มีการจัดท�าฉลากสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน	 โดยอาจใช้สัญลักษณ์และช่ือเรียกแตกต่างกันไป	 

เช่น	 กลุ่มสหภาพยุโรป	 ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปดอกไม้	 ใช้ชื่อว่า	 “EU	 Flower”	 เป็นต้น)	 ในที่ประชุมหารือภาคสมัครใจระหว่าง 

ไทยกับยุโรป	มีการตั้งเงื่อนไขต่างๆ	ระบุไว้มากมาย	ซึ่งในไทยมีการลักลอบท�าไม้จริง	ในที่ดินกรรมสิทธิ	์โดยการสวมกรรมสิทธิ์แทน	 

เช่น	 ไม้ประดู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในยุโรปถือว่าเป็นไม้ในกลุ่ม	 Redwood	 ชนิดหนึ่งท่ีนิยมส่งออกไปเมืองจีน	 ดังนั้น 

การท�าให้กฎหมายระบบอนุมัต	ิอนุญาตส่วนหนึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นการรับรอง	ส่งเสริม	จึงเป็นโจทย์ที่ส�าคัญ	

   ประเด็นที่ ๒ ประเด็นการน�าไม้เคลื่อนที ่

	 	 	 ในปัจจุบันการ	เคลื่อนย้ายไม	้๔	ประเภท	ตามมาตรา	๓๘	เช่น	ไม้ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	ไม้ที่น�า

ออกจาก	ป่าสัมปทาน	ต้องขอบอกใบเบิกทางน�าไม้เคลื่อนที่	ตามมาตรา	๓๙	และตามกฎกระทรวง	มีการปรับปรุงโดยมอง 
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เรื่องสัมปทานเป็นหลัก	 คือมีการออกใบอนุญาตให้น�าไม้เคลื่อนที่ตาม	 ร่างมาตรา	 ๓๒	 สามารถน�าเคลื่อนที่ได้ทั้งกลางวัน 

และกลางคืน	โดยไม่มีด่านระหว่างทาง	(ยกเลิกมาตรา	๔๑)	ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต	ิและสิ่งแวดล้อมประกาศ

ยกเลิกด่านทั่วราชอาณาจักร	๒๐๐	กว่าด่าน	 เหลือเพียง	๒๕	ด่าน	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุม	น�าเข้าและส่งออกไม้	 ซึ่ง	 

๒๕	ด่านนี้เป็นด่านตามชายแดนทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบการน�าเข้าและส่งออกไม้เท่านั้น	ต่อไปหากพระราชบัญญัติป่าไม้

ใหม่นี้ประกาศออกใช้ได้	 ด่านระหว่างทางจะไม่มีความจ�าเป็น	 เป็นเรื่องของด่านต้นทางและศุลกากรที่ต้องตรวจสอบชนิด 

และประทับตราไม้พร้อมดูหนังสืออนุญาตแล้วบันทึกลงในระบบ	NSW	 :	 National	 Single	Window	 ส่งไปยังหน่วยงาน 

ปลายทางที่ไม้จะลงได้เลย	 สามารถเข้าตรวจเช็คในระบบได้	 ผู้ประกอบกิจการ	 จึงไม่จ�าเป็นต้องไปขอใบเบิกทางการน�าไม้ 

เคลื่อนที่อีก	(NSW	:	National	Single	Window	เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ	(G๒G,	

G๒B	และ	B๒B)	ส�าหรับการน�าเข้า	ส่งออก	และโลจิสติกส์	รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	และ

ประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ	 ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอน 

การให้บริการ	 และการลดรูปเอกสาร	 โดยอ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับ 

หน่วยงานภาครัฐ	 และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร	 รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง	 และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ	

โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ	ขั้นตอนของการด�าเนินงานน�าเข้า	ส่งออกและการอนุมัติ

ต่างๆ	ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได	้(e-Tracking)	ทุกวันและตลอดเวลา	๒๔	ชั่วโมง)	แต่มีข้อหมายเหตุว่า	ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ใน

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน	ไม่อยู่ในบังคับการน�าเคลื่อนที่ตามที่จะปรับปรุงใหม่นี	้

   ประเด็นที่ ๓ การแปรรูปไม้ 

	 	 	 การตั้งโรงงานแปรรูปไม	้การตั้งโรงค้าไม้แปรรูป	การครอบครองไม	้การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบ

อนุญาตให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น	 เช่น	 กรณีเพ่ือรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร	 ความปลอดภัยสาธารณะหรือ 

ศีลธรรมอันดี	 ของประชาชน	 หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 และในกรณี

จ�าเป็นต้องก�าหนดให้มีระบบอนุญาตไว้ในร่างกฎหมาย	ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)		 ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการอนุญาตไว้ในการเสนอร่างกฎหมายโดยชัดแจ้ง	

	 	 	 (๒)		 ต้องบัญญัติหลักเกณฑ์และระยะเวลาการอนุญาตหรือไม่อนุญาต	ไว้ในร่างพระราชบัญญัต	ิ ให้

ชัดเจน	และก�าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายล�าดับรองไว้ด้วย	

	 	 	 (๓)		 หน่วยงานของรัฐที่พิจารณา

อนุญาตต้องแสดงหลักฐานความพร้อม	 และศักยภาพที่จะ

ตรวจสอบให้การกระท�านั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตได้

อย่างแท้จริง	

	 	 	 (๔)		 ให ้ก� าหนดอายุการได ้ รับ

อนุญาตเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น	 และในกรณีที่มี	 การก�าหนด

อายุการได้รับอนุญาตและการต่ออายุการได้รับอนุญาต	 

ต้องแสดงเหตุผลของการขอต่ออายุการได้รับอนุญาต	 

และต้องมกีารตรวจสอบการด�าเนนิการตามทีไ่ด้รบัอนญุาต

ที่ผ่านมาด้วย	ทั้งนี้	ให้ค�านึงถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช�าระ

ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตแทนการยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนุญาต	

ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการอ�านวย	ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต	ของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘	
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	 	 	 (๕)	 ให้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวก	 ในการขออนุญาต	 และ 

การบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาตนั้น	

	 	 	 ในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและการวิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 มาตรา	 ๗	 ไม้สัก	 ไม้ยาง	 ไม้ชิงชัน	 

ไม้เก็ดแดง	ไม้อีเม่ง	ไม้พะยุงแกลบ	ไม้กระพี้	ไม้แดงจีน	ไม้ขะยุง	ไม้ชิก	ไม้กระซิก	ไม้กระซิบ	ไม้พะยูง	ไม้หมากพลูตั๊กแตน	 

ไม้กระพี้เขาควาย	 ไม้เก็ดดา	 ไม้อีเฒ่า	 และไม้เก็ดเขาควาย	 ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร	 เป็นไม้หวงห้ามประเภท	

ก.	 ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด	 ให้ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา	 การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม่หรือ

เปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา	ก�าหนดไว้แล้วก็ดีหรือจะก�าหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท

ใดขึ้นในท้องที่ใด	นอกจากท้องที่ที่ได้มี	พระราชกฤษฎีกาก�าหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ด	ีให้ก�าหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา	 ซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นก�าหนด	 เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา

	 	 	 ร่างพระราชบญัญตัป่ิาไม้	พ.ศ.	....	ยกเลกิการก�าหนดไม้หวงห้ามในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง	

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของประชาชน	 โดยจะควบคุมเฉพาะไม้ในป่าเท่านั้น	 

ไม่ควบคุมไม้ในที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินข้างต้น	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกและตัดไม ้

ได้โดยสะดวก	 ไม่กระทบสิทธิ์และเพ่ิมภาระให้แก่ประชาชน	 และสร้างระบบการรับรองไม้ในที่ดินของเอกชนเพ่ือให้รู ้

แหล่งที่มาของไม้	

	 	 	 หากไม้ยูคาลิปตัน	 ปลูกในพื้นที่ป่าสงวน	 หรือพื้นที่ที่ประชาชนไม่ได้มาตามกฎหมายที่ดิน	 จะต้อง 

ออกใบเบิกทาง	ซึ่งไม่มีชื่อไม้ตรงกับภายในประเทศ	ซึ่งกฎหมายใหม่ยกเลิกทั้งหมด	จึงไม่สามารถออกใบเบิกทางได	้

	 	 	 ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม	้ พุทธศักราช	๒๔๘๔	ยกเลิก	 มาตรา	๒๕	ผู้ใดน�าไม้ 

ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีก�าหนด	เว้นแต่น�าไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายใน

เขตท้องที่จังหวัดท่ีท�าไม้นั้น	 การน�าไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน	 ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียว	 ถ้าโรงงาน

แปรรูปไม้	 อุตสาหกรรมไม้ที่ท�าไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามที่ไม่มีอยู่ในระบบ	ประเทศปลายทาง	 รับซ้ือเป็นเฟอร์นิเจอร์	 จะมองว่าไม ้

จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ไม่ใช่ไม้ที่มาจากพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย	พระราชบัญญัติป่าไม	้มีการควบคุมไม้ได้เฉพาะไม้ที่น�า

เข้ามาในราชอาณาจกัรไทยเท่านัน้	จงึไม่สามารถควบคุมกฎหมายป่าไม้ต่างประเทศได้	ข้ึนอยูก่บัข้อตกลงกนั	และการรบัรอง

จะต้องส�าแดงไม้ว่าน�ามาจากที่ใด	 และหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับรอง	 ซึ่งสมัยก่อนไม่มีการควบคุมไม้ต่างประเทศ	หากมีชื่อ

ชนิดตรงกับในประเทศ	หากน�าเข้าจะไม่เข้าตามกฎหมายป่าไม	้ท�าให้เกิดปัญหาการสวมไม้ได	้จึงมีการแก้ไขกฎหมายป่าไม้	 

(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๑๘	การน�าเคลื่อนที่ไม้	ให้รวมถึงไม้ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย	ตามมาตรา	๓๘	(๔)	แต่ไม่ใช่ไม้หวงห้าม	 

เพียงแต่ควบคุมการน�าเข้า	และการแปรรูปไม้	ไม้ที่เข้าโรงงานแปรรูปจะต้องเป็นไม้ที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	๕๐	

	 	 	 พระราชบัญญัติป่าไม	้ พุทธศักราช	๒๔๘๔	มาตรา	๓๘	บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการ 

น�าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่

	 	 	 (๑)	 น�าไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ท�าหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไป 

ถึงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว

	 	 	 (๒)	 น�าไม้ที่ท�าโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว

	 	 	 (๓)	 น�าไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร	 ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่น�าเข้า 

มาแล้ว

	 	 	 (๔)	 น�าไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่
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	 	 	 กรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซด	์

www.forest.go.th	ถึงวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	 โดยน�าความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงพระราชบัญญัติ	ป่าไม้	พ.ศ.	 ....	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๗๗	 วรรค	 ๒	 ก่อนน�าเสนอร่างกฎหมายป่าไม้	 พ.ศ.	 ....	 

ฉบับจริง	ส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย	

 4) การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ๒๐4 ชั้น ๒  

  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 ๕) การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  

  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 8๐๑ ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน 

 ๖) การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/๒๕๖๑ วันที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๖๑  

  ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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  v  บรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได ้

   พึงประเมิน (ฉบับที่ ๖๒9) พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือการท�าบัญชีอย่างง่าย 

   ส�าหรับเกษตรกร โดย วิทยากรจากกรมสรรพากร 

	 	 	 กรมสรรพากร	 ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร	 จากภาคการผลิตด้านต่างๆ	 เช่น	

ด้านพืช	 ปศุสัตว์	 และด้านอื่น	 อันเนื่องมาจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย	 การก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจาก 

เงินได้พึงประเมิน	 (ฉบับที่	 ๖๒๙)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เพื่อยกเลิกมาตรา	 ๘	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่าย 

ที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	 (ฉบับที่	๑๑)	พ.ศ.	๒๕๐๒	ที่ก�าหนดให้หักค่าใช้จ่ายแป็นการเหมาในอัตราร้อยละ	๘๐-๘๕	 

ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ	 มาเป็นอัตราร้อยละ	 ๖๐	 โดยรัฐบาลเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาฯ	 (ฉบับที่	 ๑๑)	 ได้ใช้บังคับมา 

เป็นระยะเวลานาน	 ประกอบกับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็นและสมควร	 อันเป็น 

ผลท�าให้ผู้มีเงินได้ต้องจัดท�าบัญชีประกอบการหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว	 เพ่ือแสดงผลประกอบการท่ีแท้จริง	 โดยด�าเนินการ 

ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม	จ�านวน	๔๓	รายการซึ่งเกษตรกรสามารถเสียภาษีเงินได้ได	้๒	แบบ	คือ	

	 	 	 ๑.	 การยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ	๖๐	จะต้องน�ารายได้ที่ได้จากการประกอบธุรกิจ

ตลอดทั้งปี	มาหักค่าลดหย่อน	หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว	จึงน�ามาค�านวณภาษี	

	 	 	 ๒.	 การยอมให้หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควร	 โดยน�ารายได้ทั้งหมดที่ได้รับจาก	 

ภาคเกษตร	 หักลบด้วยค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควรไปค�านวณภาษี	 ทั้งนี้	 ถ้าเกษตรกรมีรายจ่ายจริง 

เกินร้อยละ	๘๐-๘๕	สามารถแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินได้	 แต่ปัญหาของเกษตรกร	คือ	 ไม่มีหลักฐานการลงบัญชี	

และได้รับแจ้งจากเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติว่า	 การหักค่าใช้จ่ายจริงในภาคเกษตรจะไม่มีเอกสารประกอบการ 

หักค่าใช้จ่าย	 และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเป็นคนรุ่นเก่า	 ที่ยังขาดความรู้ความช�านาญในการจัดท�าบัญชี	 ส่วนรายละเอียด 

การแก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่มีหลักฐานการลงบัญชีนายพสิษฐ์	พัชราธีรสิทธิ์	นักตรวจสอบภาษีช�านาญการพิเศษ	กรมสรรพากร	

จะชี้แจงให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทราบต่อไป	

	 	 	 เมื่อวันที่	 ๙	 มกราคม	๒๕๖๐	คณะท�างานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้หารือเร่ือง	 ยอมให ้

หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ	 ๖๐	 ต่อมาได้รับแจ้งจากผู้แทนเกษตรกรว่า	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 มีการส่งเสริมให้มี 

การจัดท�าบัญชีฟาร์ม	 และขอใช้รายละเอียดการจัดท�าบัญชีฟาร์มมาเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบทางกรมสรรพากร	 

จึงได้เชิญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 และส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 มาหารือร่วมกันเพื่อน�า 

บัญชีฟาร์มมาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบ	 การจัดท�าบัญชีฟาร์มของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 มีรายละเอียดไม่มาก 

เป็นการท�าบัญชีรับ-จ่าย	 จึงน�ามาประยุกต์ใช้กับกรมสรรพากรเป็นคู่มือการท�าบัญชีอย่างง่ายส�าหรับเกษตรกร	 ในกรณีที ่

ไม่สามารถจัดหาเอกสารหลักฐานรายจ่ายหรือใบเสร็จรับเงินได้	 เกษตรกรสามารถจัดท�าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ด้วยตนเองเพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินก็ได้	 กรณีผู้ซื้อสามารถท�าใบส�าคัญรับเงินโดยให้ผู้ขายเซ็นชื่อในใบส�าคัญรับเงิน 
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พร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชนให้ผู้ซื้อหรือกรณีกิจการท�าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	 โดยระบุราคาสินค้าและวันที่ซื้อไว้	 

เป็นการรับรองตนเองก็สามารถน�าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีและใช้เป็น 

หลักฐานอ้างอิงกับกรมสรรพากรได้เช่นกัน	ยกตัวอย่าง	กิจการโคนม	หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ	๖๐	กรมสรรพากร

ไม่ได้บังคับให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ	 ๖๐	 แต่สามารถหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควร	 ถ้ามี 

ค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ	 ๘๐-๘๕	 เกษตรกรสามารถแสดงหลักฐานใบรับรองแทนใบเสร็จและเซ็นช่ือรับรองตนเองว่ามีค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโคนม	เช่น	ค่าอาหารสัตว	์ค่าฟาง	ค่ายารักษาโรค	ค่าหมอค่าอุปกรณ์	และค่าโรงเรือน	เป็นต้น	 	

	 	 	 การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเกษตรกรม	ี๒	 แบบ	กรมสรรพากรไม่ได้บังคับให้หักค่าใช้จ่าย

เป็นการเหมาร้อยละ	 ๖๐	 ถ้าในปีนั้นๆ	 พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต�า่	 กรมสรรพากรจะถือรายได้ที่เกษตรกรได้รับจริง	

และมีค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ	 ๘๐-๘๕	 ถ้าเกษตรกรท�าหลักฐานตามที่กรมสรรพากรแนะน�า	 ก็จะสะท้อนผลขาดทุนให้เห็น	 

ถ้าเป็นวิธีที	่๑	การยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ	๖๐	 เกษตรกรไม่ต้องเสียภาษ	ี เนื่องจากต้นทุนมากกว่ารายได	้ 

วิธีที่	 ๒	 การยอมให้หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและสมควร	 รายได้ของเกษตรกรไม่เกิน	 ๑	 ล้านบาท	 ได้รับยกเว้น 

การเสียภาษี	 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๖๐	 หากเกษตรกรสามารถท�าได้ตามที ่

กรมสรรพากรช้ีแจงภาระการเสียภาษีก็ไม่น่าจะมี	 ถึงแม้ว่าราคาพืชผลทางการเกษตรจะตกต�่า	 รายได้ของเกษตรกรท่ี 

น�ามาเป็นฐานภาษี	 ก็จะมีการผันแปร	 ไปตามปกติถ้ากิจการรุ่งเรืองเกษตรกรมีรายได้ดี	 ก็จะสะท้อนกับรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น	 

จะมีส่วนต่างที่น�ามาค�านวณภาษ	ี

	 	 	 กรมสรรพากร	 ขอน�าเรียนสภาเกษตรกรแห่งชาติว่า	 ในส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ขอให้ม ี

การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	 (ฉบับที่	 ๖๒๙)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 

หรือชะลอการบังคับใช้กฎหมาย	 เป็นนโยบายของรัฐบาล	 ถ้าสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ประสงค์จะให้แก้ไขหรือชะลอกฎหมาย

ดังกล่าว	 จะต้องน�าเรียนต่อนายกรัฐมนตรี	 เพื่อออกมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับเกษตรกร	 กรมสรรพากร	 

มีหน้าที่เพียงชี้แจงกฎหมาย	และท�าความเข้าใจกับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวเท่านั้น
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  v  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรอบความร่วมมือในการท�างานระหว่างกระทรวงพาณิชย ์

   กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ”  

   โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) 

	 	 	 ปัจจุบันเกษตรกรไทยตกอยู่ในวังวนของปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�า่	ในช่วงผลผลิตตกต�่า	ชาวนา

มีรายได้ต่อไร่น้อยมาก	 จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะผู้ที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 

ด้านการเกษตร	และกระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือดูแลด้านการตลาด	ประเทศไทยมีจุดแข็ง	๒	เรื่อง	คือ	ด้านการเกษตรและ	 

ด้านบริการ	 ส�าหรับด้านบริการไม่น่าเป็นห่วงเพราะอยู่ในจุดที่เกิดการพัฒนาและขยายตัว	 ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว	

อีคอมเมิร์ซ	 (E-Commerce)	 การขนส่งต่างๆ	 (Logistics)	 ในช่วงเวลา	 ๓-๔	 ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเป็นตัวดึงให้เศรษฐกิจ 

ของประเทศ	ในด้านบวก	ส่วนหัวใจหลักคือด้านการเกษตร	ประเทศไทยมีเกษตรกร	จ�านวน	๓๐-๔๐	ล้านคน	มีความสามารถ

ด้านการเพาะปลูก	 ผลิตข้าวได้ผลผลิตจ�านวนมหาศาล	ปลูกพืชผลชนิดใดก็ได้ผลผลิตด	ี แต่เกษตรกรในประเทศกับมีฐานะ

ยากจน	(GDP)	ในประเทศไม่ถึง	๑๐%	

	 	 	 จากการประชุมการส่งออกประเทศไทย	 เพ่ือทบทวนการส่งออกครึ่งปีของประเทศ	 และผลักดัน	 

ให้การส่งออกเติบโต	 เพื่อช่วยดึงให้ภาคอ่ืนๆ	 เติบโตตามไปด้วย	 ซึ่งการประชุมดังกล่าว	 คาดการณ์ว่า	 ภาคการเกษตร 

ในครึ่งปีหลังยังอยู่ในภาวะผันผวน	 ซึ่งมีท้ังข้อดีและข้อเสียต่อประเทศไทย	 ข้อเสียของภาวะผันผวน	 จะส่งผลต่อผลผลิต 

ที่ส่งออก	 เช่น	 มันส�าปะหลัง	 อ้อย	 ท�าให้มีผลผลิตเพื่อการส่งออกน้อย	 ทั้งที่ราคาตลาดโลกสูง	 ขณะนี้สถานการณ์อ้อย

และน�้าตาลราคาตกต�า่ที่สุดในรอบ	๑๑	ปี	 เหลือ	๑๑	 เซนต่อปอนด	์ ส่งผลกระทบกับผู้ส่งออกน�า้ตาลทั้งประเทศไทย	 เช่น	 

ประเทศบลาซิล	 และประเทศอ่ืนๆ	 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก	 จึงควรต้องปรับ

แนวคิดด้านสินค้าเกษตร	 จะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรมีความผันผวนมาก	 ทุกประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตร	 พยายามผลิต 

สินค้าเกษตรเพ่ือแข่งขันกับประเทศไทย	 ยกตัวอย่าง	 ประเทศอินเดีย	 ผลิตอ้อยเพื่อการส่งออกมากขึ้นถึง	 ๔-๕	 ล้านตัน	 

ประเทศเวียดนามตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร	 เพื่อแข่งกับประเทศไทย	 จุดแข็งของประเทศเวียดนาม	 คือ	 

ความเป็นคอมมิวนิสต์	สามารถจัดการโครงการและระบบต่างๆ	ได้ตามที่รัฐบาลสั่งการ	ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการน�า้	

หรือระบบการจัดการอ่ืนๆ	 ฉะนั้น	 ถ้าประเทศไทยยังท�าการเกษตรและค้าขายแบบเดิมๆ	 อาจจะล�าบากเพราะไม่สามารถ

ก�าหนดราคาเองได้	เพราะตลาดโลกจะเป็นผู้ก�าหนดราคา

	 	 	 ประเทศไทยน�าเข้ามะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซีย	 ลูกละ	 ๓	 บาท	 ถึงแม้จะเสียภาษี	 ๔๐%	 ย ั

งมีราคาถูกกว่าราคามะพร้าวในประเทศ	 เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียปลูกมะพร้าวได้ผลผลิตต่อต้นมากกว่าประเทศไทย 

ถึง	 ๓	 เท่า	 ด้วยปัจจัยส่งเสริมที่ดีกว่า	 เช่น	 เรื่องดิน	 และน�้า	 ท�าให้เกษตรกรไทยแข่งขันในด้านราคา	 คงเป็นไปได้ยาก	 

นอกจากเกษตรกรไทยจะผลิตแบบพรีเมียมให้ได้ผลผลิตและรสชาติที่ดีกว่า	 หากใช้มาตรการห้ามการน�าเข้าก็จะใช้ได ้

ระยะชั่วคราว	 ๓	 เดือน	 เนื่องจากประเทศไทยมีการลงนามร่วมเป็นภาคี	 FTA	 (Free	 Trade	 Area	 หรือเขตการค้าเสรี)	 

และทวิภาคี	 AFTA	 (Asian	 Free	 Trade	 Area	 หรือเขตการค้าเสรีอาเซียน)	 การห้ามน�าเข้าและการตั้งก�าแพงภาษี 

จึงถือเป็นการท�าผิดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

	 	 	 เรื่อง	 มันส�าปะหลังและข้าวโพด	 ในอดีตมันส�าปะหลังและข้าวโพดมีผลผลิตปริมาณน้อยกว่า	 

ความต้องการซื้อท�าให้มีการลักลอบการน�าเข้าตามชายแดน	 เป็นเหตุให้รัฐต้องมีการจับกุ่มผู้ลักลอบเพื่อสร้างความสมดุล

ระหว่างผลผลิตและความต้องการซื้อในประเทศ	 หากมีการน�าเข้าจะต้องน�าเข้าอย่างถูกกฎหมายมีการบันทึกในระบบ 

เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการจ�านวนผลผลิตทั้งในประเทศและนอกประเทศเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

กับเกษตรกร	 แต่ในช่วง	 ๒-๓	 ปี	 มันส�าปะหลังและข้าวโพดมีราคาสูง	 เนื่องจากผลผลิตในตลาดมีน้อยแต่ความต้องการซื้อ 

มีปริมาณมาก	
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	 	 	 เรื่อง	 ปาล์มน�้ามัน	 ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันประเทศมาเลเซียได้	 เนื่องจากประเทศมาเลเซีย 

มีกระทรวงปาล์มน�้ามันเพ่ือควบคลุมการบริหารจัดการปาล์มน�้ามันทั้งระบบ	 ต้ังแต่การควบคุมผลผลิตต่อไร่	 การพัฒนา 

สายพันธุ์ปาล์มอยู่เสมอ	 เช่น	 สายพันธุ์ไซม์ดาร์บี้	 เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อต้นมากกว่าไทยถึง	 ๔	 เท่า	 จะเห็นได้ว่า 

ประเทศมาเลเซียมีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	 และสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นประเทศไทยยังไม่มีการวางระบบ 

การบริหารจัดการหรือการควบคุมผลผลิตใดๆ	 จึงท�าให้ต้นทุนมีความแตกต่าง	 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการผลิตของ

ประเทศไทย	ซึ่งน้อยกว่าประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียการแข่งขันจึงเป็นเรื่องยากมาก	

	 	 	 กระทรวงพาณิชย์	 พยายามแก้ไขปัญหาเร่ืองปาล์มน�้ามันมาโดยตลอด	 เน่ืองจากราคาปาล์มน�้ามัน 

ในประเทศมีความผันผวนตลอดเวลา	 ผลผลิตปาล์มในประเทศเกินความต้องการของตลาด	 และปัญหาส�าคัญคือ 

น�้ามันปาล์มมีคุณภาพต�่า	 โดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม	 ได้ประชุมร่วมกันเพื่อตกลงการก�าหนด

เปอร์เซ็นต์น�้ามันปาล์ม	 ๑๘%	 มอบกรมการค้าภายในเป็นผู้ออกประกาศ	 คณะกรรมการกลาง	 ว่าด้วยราคาสินค้าและ 

บริการ	 (กกร.)	 โดยก�าหนดให้โรงสกัดรับซ้ือผลปาล์มสด	 ๑๘%	 ข้ึนไป	 หากผลปาล์มสด	 ต�่ากว่า	 ๑๘%	 จะไม่รับซื้อ	 

ในอนาคตตนมีแนวคิดยกเลิกโรงสกัดบีที่ผลิตน�้ามันจากผลปาล์มลูกร่วงท�าให้เกษตรกรน�าผลปาล์มไปขายให้โรงสกัดบี 

แทนที่จะพัฒนาปาล์มน�้ามันให้มีผลผลิตที่ดีเพื่อส่งโรงสกัดเอหากด�าเนินการได้ก็จะสอดคล้องกับการก�าหนดมาตรฐาน 

ปาล์มน�้ามัน	 ๑๘%	 และเป็นการยกระดับมาตรฐานปาล์มน�้ามันอีกด้วย	 ขณะนี้	 อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มไทยจะช่วยลด 

ปัญหาราคาปาล์มน�้ามันในประเทศ	 คือ	 การผลิตเชื้อเพลิงจากปาล์มน�้ามัน	 เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศ 

น้อยกว่าผลผลิต	 จึงเกิดความร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน	 เพื่อการผลิตไบโอดีเซล	 บี๒๐	 จากผลปาล์ม	 หากเป็นไปตาม 

แผนที่วางไว้	 จะท�าให้ผลปาล์มถูกป้อน	 เข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานประมาณ	 ๖๐๐,๐๐๐	 ตัน/ปี	 ในส่วน	 CPO	 (Crude	 

Palm	 Oil)	 น�้ามันปาล์มดิบ	 ซึ่งเป็นน�้ามันที่สกัดมาจากผลปาล์มสด	 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ามันปาล์มบริสุทธิ ์

ส�าหรับบริโภค	 ผลิตน�้ามันไบโอดีเซล	 และเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต้องการใช้ผลปาล์ม 

ภายในประเทศมากขึ้น	 ผลักดันให้ราคาผลปาล์มสูงขึ้น	 อนาคตต้องออกนโยบายชดเชยการตัดต้นปาล์มแก่ที่มีอายุ 

มากกว่า	 ๒๐	 ปี	 เพื่อปลูกสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตดีกว่า	 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกเอกสารสิทธิ ์

ให้เกษตรผู้ปลูกปาล์มที่ไม่ได้ท�าการปลูกที่ลุ่มน�้าหมายเลข	๑	 ท่ีไม่ได้ปลูกในเขตป่าสงวนและเขตป่าอุทยาน	 เป็นการ 

ปลูกปาล์มอย่างถูกกฎหมายเป็นการแก้ไขปัญหาปาล์มท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์	 โดยมีการก�าหนดพ้ืนที่โซนนิ่งจะท�าให้ได้ปาล์ม 

ที่มีคุณภาพ	 โดยจับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกปาล์มที่ได้มาตรฐานและให้รัฐเข้าไปส่งเสริมเป็นรายกลุ่มให้ทุกคนได้ประโยชน ์

เท่ากัน	ทั้งหมดเป็นการจัดเขตที่ดินท�ากินของเกษตรกร	ผู้ปลูกปาล์ม	พัฒนาคุณภาพปาล์มน�า้มันและจัดระบบปาล์มน�้ามัน

ในประเทศ	สิ่งส�าคัญต้องร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านเกษตรจากทุกภาคส่วน

	 	 	 กรณีปัญหาพ่อค้าคนกลางหรือล้ง	 ที่ท�าสัญญาเอาเปรียบเกษตรกร	 กดราคาผลผลิต	 รัฐพยายาม 

เข้าไปส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่มเกษตรกร	 โดยใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือเกษตรกร 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันไปทั้งระบบ	 ตั้งแต่เกษตรกร	 ผู้ค้าและผู้ซื้อ	 อาทิเช่น	 การแก้ไขปัญหาทุเรียนราคาตกต�่า	 

กระทรวงพาณิชย์ใช้ข้อมูลการค้า	 ๒	 ปีที่ผ่านมา	 จึงทราบว่าคนจีนนิยมบริโภคทุเรียนจึงจัดเทศกาลทุเรียน	 มหกรรม 

ส่งเสริมการบริโภคทุเรียน	 โดยส่งเสริมการขายทุเรียนผ่านอาลีบาบา	 ช่วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทุเรียน	 เป็นการแก้ปัญหา 

พ่อค้าคนกลางและเกษตรกร	 เร่งตัดทุเรียนขายในช่วงต้นฤดูกาล	 เกิดปัญหาทุเรียนอ่อน	 ทุเรียนไม่ได้มาตรฐาน	 และ 

ส่งเสริมการขายผลผลิตทางการเกษตรด้วยการจัดท�า	 E-Commerce	 โดยความร่วมมือกับ	 Central	 Group	 ท�าตลาด 

ขายตรงจัดพื้นที่ในห้างกว่า	๗๐	จังหวัด	ให้เกษตรกรที่มีผลผลิตคุณภาพลงพื้นที่ขายผลผลิตด้วยตัวเอง	
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	 	 	 เมื่อวันที	่๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๑	ต้องเข้าร่วมการประชุม	 JC	 เศรษฐกิจไทย-จีน	 :	Thailand-China	 

Joint	 Committee	 on	 Trade,	 Investment	 and	 Economic	 Cooperation	 น�าโดยนายหวัง	 หย่ง	 มนตรีแห่งรัฐ	 

(State	 Councilor)	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 น�าคณะนักธุรกิจกว่า	 ๖๐๐	 ราย	 ผู้บริหาร	 ๓๒	 บริษัทชั้นน�าระดับโลก	 

และรัฐวิสาหกิจของจีน	 ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีรายได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของ	 GDP	 ไทย	 เข้าร่วมงาน 

สัมมนา	 Thailand-China	 Business	 Forum	๒๐๑๘	 และจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจไทย	 รวมทั้งการเย่ียมชมพ้ืนที่โครงการ 

พัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีน	 เพื่อการ 

กระจายผลผลิตสู่ตลาดระหว่างประเทศ	และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย
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 7) การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ)  

  วันที่ ๒4 กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8  

  ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  v  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพบปะกบัสมาชิกสภาเกษตรกร 

   แห ่งชาติ ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

	 	 	 พลเอกสุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กล่าว 

สวัสดีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกท่าน	และกล่าวถึงนโยบายตามแนวคิดของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 

ว่าถ้าพื้นที่ป่าและพ้ืนที่ท�ากินเป็นพื้นที่เดียวกัน	 และบริหารจัดการร่วมกันใหม่	 มีการออกแบบร่วมกัน	 โดยไม่ต้องท�าเป็น 

พื้นที่ป่า	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 จัดสรรเป็นพื้นที่ท�ากินและพื้นที่ป่าโดยใช้พ้ืนที่เดิม	 ตามลักษณะพ้ืนที่	 และลุ่มน�้า	 โดยให้ 

ประชาชนใช้พื้นที่อย่างถูกกฎหมาย	 ตามแนวคิด	 “รัฐได้ป่า	 ประชาได้ที่ท�ากิน”	 ซ่ึงแต่เดิมการใช้พ้ืนท่ีร่วมกันมีปัญหา	 

รัฐต้องการป่าคืนก็ไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่	 ชาวบ้านต้องการที่ดินท�ากินก็บุกรุกพื้นที่ป่า	 จึงมีการออกแบบร่วมกัน	 

ด�าเนินการโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน	ตามนโยบายของรัฐบาล	และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาต	ิ(คทช.)	

	 	 	 การขับเคลื่อนงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่องการปฏิรูปและการบริหาร

จัดการป่าไม	้แบ่งออกเป็น	๓	ขั้นตอน	ดังนี้

   (๑) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๘	 ก่อนเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ข้อมูลป่าไม้มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก

ท�าลายเฉลี่ยประมาณปีละ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	ต่อมาเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๗	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ได้เข้ามา 

บริหารประเทศ	และด�าเนินการเร่งด่วน	เรื่อง	การยุติการบุกรุก	การท�าลายป่าไม้	มีการใช้สนธิก�าลังเข้าควบคุมพื้นที่	และ

ออกกฎหมายบังคับใช้	 ท�าให้การบุกรุกท�าลายป่าไม้ลดลงเหลือเพียง	 ๓๐,๐๐๐	 ไร่/ปี	 และลดลงมาตามล�าดับ	 จนปัจจุบัน 

การบุกรุกท�าลายป่าไม้น่าจะมีค่าเป็นศูนย์	 ข้อมูลอ้างอิงจากดาวเทียมจิสด้า	 (GISTDA)	 ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด	 แสดง 

พื้นที่ป่าสมบูรณ	์ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่า	จ�านวน	๑๐๒.๔	ล้านไร	่คิดเป็นร้อยละ	๓๒	ของพื้นที่	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ตามล�าดับ	

   (๒) ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐ เป็นช่วงการด�าเนินการควบคู่ระหว่างการยุติการบุกรุกท�าลายกับ	 

การจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	 และดูแลประชาชนผู ้ยากไร้ที่อยู ่ในพื้นท่ีป่า	 ตามโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตาม 

นโยบายรัฐบาล	 (คทช.)	 และมีข้ันตอนการด�าเนินการที่ประสบความส�าเร็จทุกพื้นที่	 จากการลงพื้นที่จังหวัดน่านและ 

จังหวัดเชียงใหม่	 ประชาชนอาศัยในพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่	 ๑-๒	 ซึ่งมีประชากรอาศัยประมาณ๑	 ล้านคน	 กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงมีการออกแบบร่วมกันทุกพ้ืนที่	 ส�าหรับประชากรที่อยู่บนพ้ืนที่สูงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด 
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ดินถล่ม	 (Landslide)	 หรืออยู่บริเวณร่องน�้าที่อาจจะเกิดการทรุดตัว	 จะขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว	

โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเข้าส�ารวจพ้ืนที่ทั่วประเทศ	 ส่วนประชากรที่อาศัยกันเป็นชุมชนและมีความเข้มแข็ง 

และมีระเบียบ	 จะใช้พื้นที่เป็นแปลงรวมชุมชน	 ทั้งหมดเป็นแนวทางการจัดระเบียบการใช้พื้นที่	 อาจยังไม่ครบทุกพื้นที่	 

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาจะต้องใช้เวลา	 ข้าราชการป่าไม้ที่ถูกออกแบบให้ท�างานแบบหน่ึง	 คือ	 การควบคุมพื้นที่บังคับใช้

กฎหมาย	แต่ขณะนี้ถูกก�าหนดให้ต้องท�างานอีกแบบ	เป็นการส่งเสริมการใช้พื้นที่ป่าอย่างเป็นระเบียบ	จึงมีการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติการท�างาน	สร้างความเข้าใจ	เพื่อให้การท�างานเร็วยิ่งขึ้น	

   (๓) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-๒๕๘๐ “การบริหารจัดการป่าไม้ไทยอย่างยั่งยืน”	 ซึ่งจะ 

ด�าเนินการ	 ๕	 เรื่อง	 และมีความเก่ียวข้องกับเกษตรกรโดยตรง	 ๑	 เร่ือง	 และเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	 ปัจจุบันประเทศไทย 

มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ	์จ�านวน	๑๐๒.๔	ล้านไร	่คณะกรรมการนโยบายป่าไม	้เดิมก�าหนดให้มีพื้นที่	ป่าไม้ร้อยละ	๔๐	ของพื้นที่

ประเทศ	 ซึ่งไม่ได้แจ้งว่าตรงไหน	ท�าให้บางจังหวัดเกิดข้อถกเถียงกัน	 เช่น	 จังหวัดน่าน	 มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ	๖๒	 ของพื้นที่

จังหวัด	 เขาหัวโล้นไวเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชทางการเกษตร	 แต่โดนขับไล่ออกจากพ้ืนที่	 เหตุใดต้องน�าพื้นที่ป่าไปทดแทน 

จังหวัดอื่น	 บางพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีพื้นที่ป่าร้อยละ	๑๒	 คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด	 (คทจ.)	 จะต้อง 

เพิ่มพ้ืนที่ป่าให้ได้ร้อยละ	 ๔๐	 ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่	 ป่าไม้อยู่จุดใดก็ให้อยู่ที่เดิม	 ลักษณะภูมิประเทศจะบอกเอง	 บริเวณใด 

ควรเป็นป่าก็ไม่ควรถูกท�าลาย	 วันนี้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ	 ก�าหนดว่าในปี	 ๒๕๘๐	 ประเทศไทยควรมีป่าไม้และพื้นที ่

สีเขียวไม้น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๕	 ฉะนั้นส่ิงที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี	 คือ	 ป่าไม้เศรษฐกิจ	 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 ก็ด�าเนินการเรื่องอุตสาหกรรมป่าไม้และป่าปลูกเช่นกัน	 ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม	 

ได้เสนอเรื่อง	ขอแก้ไขมาตรา	๗	ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครอง	จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะแก้ไขปรับปรุง

พระราชบัญญัติป่าไม	้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพสังคมปัจจุบัน	

	 	 	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๘๐	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด�าเนินการแผน	 

การบริหารจัดการป่าไม้ไทยอย่างยั่งยืน	จ�านวน	๕	เรื่อง	ดังนี้

   เรื่องท่ี ๑ การจัดการป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ จ�านวน ๒.๔ ล้านไร่ โดยการดูแลและปกป้อง	 

พื้นท่ีป่าอย่างเข้มงวด	 เนื่องจากเป็นไม้ป่าธรรมชาติ	 โดยด�าเนินการควบคู่กับการดูแลสัตว์ป่า	 ได้แก่	 การบริหารจัดการ 

พื้นที่	 การปกป้องพื้นที่ป่า	 และเพิ่มการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	 (Smart	 Patrol)	 ในทุกพื้นที่อนุรักษ์	 ผนวกพื้นที่ป่าไม้ 

ที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่จากป่าสงวนแห่งชาติเข้าเป็นป่าอนุรักษ	์

   เรื่องท่ี ๒ การจัดการป่าไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�าคัญ	 เนื่องจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอสร้างอ่างเก็บน�้าผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อาจจะติดข้อกฎหมาย	

๔	ฉบับ	 เช่น	การสร้างสันเขื่อนเดียวอาจต้องใช้คณะกรรมการพิจารณา	๓-๔	คณะ	ตั้งแต่พื้นที่ป่าถาวร	ป่าสงวนแห่งชาต	ิ

อุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 บางเขื่อนต้องพิจารณากว่า	 ๒๐	 ปี	 ก็ยังไม่ได้สร้างเพราะ 

ติดปัญหาในบางพื้นที่	 จึงน�าทุกพื้นที่มาหารือกัน	 เมื่อเห็นชอบก่อนและไปดูกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 และด�าเนินการสร้าง	 

เช่น	การสร้างถนน	โรงเรียน	โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ป่าทั้งหมด	จึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อหารือร่วมกัน	ปัจจุบัน

มีประชาชนหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้	 เนื่องจากปักเสาไฟฟ้าไม่ได้ติดพ้ืนที่ป่าไม้หรือพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ	 จึงสอบถาม 

อธิบดีกรมป่าไม้	 ความจริงแล้วอธิบดียินยอมให้ปักเสาไฟฟ้า	 แต่มีชาวบ้านฟ้องร้องกันเอง	 ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ด�าเนินการจับ	 

ก็จะมีความผิดตามมาตรา	 ๑๕๗	 ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี	 เช่น	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ๑๑๐	 หมู่บ้าน	 ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะ 

ปักเสาไฟฟ้าไม่ได้	 พอเริ่มด�าเนินการปักเสาไฟก็มีคนมาฟ้องร้อง	 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ	 ก็ต้องให้ถอนเสาไฟฟ้าออก	 

อีกทั้งการด�าเนินกิจการโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นจ�านวนมาก	 ดังนั้น	 จะต้องปรับปรุงในส่วนภาครัฐให้เรียบร้อยก่อน	 และ

ด�าเนินการแก้ปัญหาของภาคประชาชนต่อไป	

8๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



   เรื่องที่ ๓ การจัดการป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

จะสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และเปิดโอกาส	 โดยการจัดที่ดินท�ากินให้ประชาชน	ซึ่งเดิมประชาชนได้รับจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	

(ส.ป.ก.)	ปัจจุบันเพิ่มเติมโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนของ	คทช.	กระจายทุกจังหวัด	ทั่วประเทศ	พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมาย 

ป่าไม้	 มาตรา	 ๗	 ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์และที่ครอบครอง	 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 ในการประชุมคณะ 

รัฐมนตรี	 ณ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 มีผู้สอบถามถึงพื้นที่อนุญาตอื่นว่าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้หรือไม่	 ถ้าเป็นพื้นที่	 ส.ป.ก.	 

หรือ	พื้นที	่คทช.	ที่เป็นพื้นที่ป่าจะต้องจดทะเบียนสวนป่าก่อน	ซึ่งการจดทะเบียนสวนป่าไม่ใช่เรื่องง่าย	ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมา	

มีผู้มาร้องขอให้รับจดทะเบียน	สวนป่าจ�านวนมาก	วันนี้รัฐบาลมีทางเลือกให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

๒	แนวทาง	ดังนี้

	 	 	 แนวทางที่	 ๑	 แก้ไขมาตรา	 ๗	 โดยให้ครอบคลุมพ้ืนที่อนุญาตทั้งหมด	 ได้แก่	 พื้นที่	 ส.ป.ก.	 พ้ืนที่	 

คทช.	หรือพื้นที่อนุญาตอื่น	นอกจากพื้นที่กรรมสิทธิ์และพื้นที่อนุญาตตามที่รัฐมนตรีก�าหนด	

	 	 	 แนวทางที่	 ๒	 ใช้มาตรา	 ๗	 ที่ผ่านคณะรัฐมนตรี	 อนุญาตเฉพาะที่ดินกรรมสิทธิ์	 ส่วนพ้ืนที่อนุญาต	 

ให้ใช้พระราชบัญญัติสวนป่า	 อาจจะก�าหนดให้	 พ.ร.บ.สวนป่า	 มีความง่าย	 สะดวก	 รวดเร็วมากขึ้น	 โดยกรมป่าไม้	 จะใช ้

ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย	แต่มีแนวโน้มจะแก้มาตรา	๗	ตามแนวทางที่	๑	

	 	 	 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี	 ณ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นนอกจากพื้นที่กรรมสิทธิ์	 หากไม่มีผู้คัดค้าน	 ก็น่าจะปรับ 

แก้มาตรา	๗	 เข้าสู่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการประชุมในชั้นกรรมาธิการพร้อมกัน	 ส่วนร่างพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน	ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	รอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 	 	 เช่นเดียวกัน	 การฟื้นฟูพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมให้เป็นป่าหรือให้ชุมชนท่ีอยู่ในพื้นที่ป่าใช้ประโยชน์จากป่า 

และช่วยกันดูแลรักษาป่า	 โดยจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน	 มีเงินกองทุนป่าชุมชน	 ซ่ึงได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ 

กระทรวงการคลังเห็นชอบ	 รายได้ที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน	 เช่น	 ค่าธรรมเนียม	 ค่าตอบแทน	 ค่าบริการ	 

เงินที่มีผู้บริจาค	 เงินสนับสนุนจากรัฐบาล	 และเงินรายได้อื่นๆ	 ให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน	 

โดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	 สามารถน�าเงินมาใช้เพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชน	 ปัจจุบันจะเห็นว่าการปฏิรูป 

ป่าไม้เป็นแบบกลับหลังหัน	 ๓๖๐	 องศา	 จากอดีตการบุกรุกพ้ืนที่ป่า	 ต้องจับกุม	 ทวงคืนผืนป่า	 ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ 

อนุญาตใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 จากไม้หวงห้ามเป็นไม้มีค่า	 ทั้ง	 ๒	 ประเด็นน้ีเป็นการปฏิรูปการจัดการป่าไม้ไทย	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยเร่งพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อกฎหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 ในอนาคต 

ภารกิจของกรมป่าไม้จะต้องท�างานด้านส่งเสริมและพัฒนามากกว่าการควบคุม	 รวมทั้งแนวทางการรับรองไม้	 

การขนย้ายไม้	 การอนุญาตย้ายโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร	 (โรงเลื่อยจักร)	 จะต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด	 

หลังจากการแก้ไขมาตรา	 ๗	 แล้ว	 ต้องแก้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้องอื่นๆ	 ที่เชื่อมโยงกัน	 นโยบายกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จะเน้นการส่งเสริมมากกว่าการควบคุม	 แต่ยังมีการควบคุมอยู่	 แต่ในขอบเขตเท่าที่จ�าเป็น	 

ถ้าสามารถส่งเสริมเกษตรกร	หรือประชาชนทั่วประเทศ	หันกลับมาปลูกไม้มีค่า	ไม้ยืนต้น	ไม้โตเร็ว	ไม้เศรษฐกิจ	ไม้พลังงาน	 

ไผ่	 หรือสมุนไพร	 ให้ปลูกได้ทุกพื้นที่	 และมีตลาดรองรับมากพอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 จะเป็นการปฏิรูป 

การจัดการป่าไม้ได้อย่างรวดเร็ว	 คาดว่ากฎหมายทุกฉบับจะผ่านเข้าสู่การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ภายใน 

สิ้นเดือนตุลาคม	 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์	 จะต้องเตรียมตัวเข้าชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เกี่ยวกับกฎหมาย 

ตามมาตรา	 ๗	 พระราชบัญญัติป่าชุมชน	 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 เพื่อรองรับพื้นที่ที่รัฐ 

จะจัดสรรให้ประชาชนในระยะยาว	และเพิ่มเติมเรื่อง	การเปิดป่าในเมือง	๑๑๑	แห่ง	และป่าชายเลน	๒๕	แห่งทั่วประเทศ	

โดยร่วมมือกับท้องถิ่นและจังหวัดจัดระเบียบป่าธรรมชาติที่มี	เปิดป่าให้กับประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อน	
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   เรื่องที่ ๔ การปฎิรูปการบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศไทย ๔ ด้าน ได้แก	่

   ๑) ด้านเทคโนโลยี เร่งรัดจัดท�าข้อมูลป่าไม้	(Big	Data)	และข้อมูลพื้นที่	

   ๒) ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔-๒๕๐๗	 โดยสาระส�าคัญของกฎหมาย 

ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายในลักษณะเชิงบังคับ	 ยับย้ัง	 ป้องกัน	 ปราบปราม	 การเขียนกฎหมาย	 เพื่อต้องการสงวนป่า	 

รักษาต้นไม้	 และดูแลสัตว์ป่า	 หากมีบุคคลที่เข้าใกล้ป่าไม้หรือสัตวป่า	 จะผิดกฎหมาย	 ซึ่งเดิมประชาชนด�ารงชีพด้วย 

การตัดป่า	 ล่าสัตว์	 เมื่อรัฐมีนโยบายเพื่อดูแลพื้นที่ป่าและสัตวป่า	 จึงต้องน�าคนออกจากป่า	 แต่หน่วยงานรัฐไม่มีกลไก 

น�าคนออก	 คนจึงเป็นสิ่งแปลกปลอมตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีป่าไม้กับประชาชน

มาโดยตลอด	 แต่วันนี้พระราชบัญญัติป่าชุมชน	 จะเป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า	 

แต่เดิมเรื่อง	 ไม้หวงห้าม	กฎหมายป้องกันไม่ให้คนยุ่งกับป่า	 แต่ปัจจุบันส่งเสริม	 สนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้มีค่า	 ซึ่งการ 

เขียนกฎหมายในเชิงส่งเสริม	 สนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก	 ขอฝากสมาชิก 

สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ เมื่อกฎหมายเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วยกันผลักดันกฎหมายให้ผ่านการพิจารณา	 เพื่อเปลี่ยน

จากการบังคับ	 ควบคุม	 มาสู่การส่งเสริม	 สนับสนุนให้ประชาชนอยู่อาศัยร่วมกับป่า	 ในช่วงน้ีกฎหมายที่ประกาศใช้จะเป็น

กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง	 ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 ต้องการปฏิรูปกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุด	 อาจเป็น 

รูปแบบประมวลกฎหมายป่าไม้	 โดยมีข้อบังคับและควบคุมเท่าที่จ�าเป็น	 ในอนาคตประเทศจะมีการพัฒนาอย่างเสรี	 และ 

เป็นมหาอ�านาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 จากเทคโนโลยี	 กฎหมายมาสู่การพัฒนาบุคลากร	 ต้องด�าเนินการควบคู่กัน	 

โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐ	เปลี่ยนจากการบังคับมาเป็นการสนับสนุนปรับทัศนคติในการท�างาน	จากการบังคับใช้กฎหมาย

มาสู่การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม	้มีการปรับหน่วยป้องกันป่าไม้ทั่วประเทศ	เป็นศูนย์ป้องกัน

และพัฒนาป่าไม้	 ต้นปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ต้องการให้กรมป่าไม้จะจัดเวทีให้ความรู้ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

ร่วมกันท�างานกับประชาชนมากขึ้น	และเชื่อว่าส่งเสริม	สนับสนุน	จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้จริงและยั่งยืน	

   ๓) การปรับโครงสร้างการท�างานภาครัฐ ในการท�างานของส�านักจัดการป่าชุมชน	 กรมป่าไม	้ 

จะต้องมีความเข้มแข็งเพราะมีหน้าที่ดูแลป่าชุมชน	๒๑,๘๕๐	หมู่บ้าน	 พื้นที่ประมาณ	๒๐	 ล้านไร่	 ถ้าโครงสร้างยังคงเดิม 

คงท�างานล�าบาก	 ส�านักส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ	 ออกแบบการท�างานเพ่ือรองรับมาตรา	 ๗	 ที่มีการปรับแก้ในกฎหมายป่าไม	้ 

ส่วนส�านักการอนุญาต	 ควบคุมอาจจะด�าเนินการเท่าที่จ�าเป็น	 ส�านักด่านป่าไม้	 อาจจะคงเหลือเท่าที่จ�าเป็น	 ในปี	 ๒๕๖๐	 

มีการยกเลิกด่าน	๒๕๙	ด่านทั่วประเทศ	ปัจจุบันเหลือด่านชายแดนเฉพาะควบคุมการน�าเข้า-ส่งออก

   ๔) การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในช่วง	 ๓-๔	 ปี	 การกฎหมายส่วนใหญ่เป็นเชิงส่งเสริม	 

สนับสนุน	 เช่น	 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง	 สาระส�าคัญของกฎหมายส่งเสริม	

ต้องการให้ภาคประชาชนและภาควิชาการเข้ามามีส่วนร่วม	 เพื่อให้การด�าเนินงานง่ายยิ่งขึ้น	 พระราชบัญญัติ	 ป่าชุมชน 

ก็น�าภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ	 รวมถึงคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (คทช.)	 จะมี 

ผู้แทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ	 เพ่ือวางนโยบายระดับชาติ	 เพื่อด�าเนินการพร้อมกันทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาชน	

และภาคเอกชน

	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ลงพื้นที่จังหวัดล�าปาง	 เพื่อศึกษา 

เร่ืองไผ่	 ซ่ึงเป็นพืชมหัศจรรย์	 แต่มีข้อส่งสัยว่า	 ถ้าเกษตรกรที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลปลูกไผ่	 จะส่งไผ่ไปขายใคร	 หรือเก็บหน่อไม้ 

ไว้กินเองคงไม่ไหว	 จนล่าสุดมีโอกาสเดินทางไป	 บ้านห้วยกระทิง	 จังหวัดตาก	 มีชาวบ้านปลูกไผ่	 ส่งขายห้างเซ็นทรัล	 

แพ๊คสินค้าอย่างดี	 ส่งขายไม่ทัน	 จึงถามชาวบ้านว่า	 ถ้าปลูกไผ่	 ๑๐,๐๐๐	 หมู่บ้าน	 และส่งขายห้างเซ็นทรัลจะรับไหว 

หรือไม่	ก็ได้ค�าตอบว่ารับไหว	แต่ข้อเท็จจริงเป็นประการใดยังไม่ทราบ	ทั้งหมด	ที่กล่าวมาเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งด�าเนินการ

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	 เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ท�ากินร่วมกับการดูแลรักษาป่า	 ในวันที่	 ๑	 ตุลาคม	๒๕๖๑	 น้ี	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีแผนงานส�าคัญ	๒	เรื่อง	ดังนี	้

8๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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	 	 	 ๑.	 ให้กรมป่าไม้กับคณะวนศาสตร์ร่วมกันจัดท�า	 Tree	 Map	 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี 

คร้ัง	 ๔	ณ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 นายกรัฐมนตรี	 เดินทางไปตรวจเยี่ยมสวนป่า	 มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก	 

ว่าพื้นที่ใดควรจะปลูกต้นไม้อะไร	 และจะขอกล้าไม้ได้ท่ีไหน	 ท�าให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เร่งด�าเนินการ	 

เรื่อง	Tree	Map	โดยเร็ว	อาจจะม	ีApplication	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษา	

	 	 	 ๒.	 การส่งเสริมการท�างานร่วมกัน	 อาจจะจัดเวทีเพื่อหารือกัน	 เรื่อง	 การปลูกไม้เศรษฐกิจอะไร	

ถึงจะดี	 เป็นเวทีที่ผู้เชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้เรื่องไม้เศรษฐกิจและการตลาด	 อาจต้องหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย ์

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อท�างานร่วมกันมากย่ิงขึ้น	 จะเห็นว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

เสนอแก้พระราชบัญญัติป่าไม้	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 มาตรา	 ๗	 กระทรวงพาณิชย์ได้แก้กฎกระทรวง	 เรื่องการน�าไม่มีค่ามาใช้เป็น 

หลักประกันได้	 ธ.ก.ส.	 ก็ด�าเนินการเฉพาะเรื่องธนาคารต้นไม้	 และส่วนการประเมินราคาไม้มีค่าส�าหรับสมาชิก	 ต่อมา 

ธนาคารอื่นก็คงจะเปิดรับมากขึ้น	 ส่วนเรื่องใบอนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน	 คงต้องให้กรมป่าไม้พูดคุยกับเกษตรกรเครือข่าย	 

หากจะเผาถ่านแบบพิเศษจากไม้ไผ่

8๖ Annual Report 2018
National Farmers Council



7. ผลการด�าเนินการของคณะกรรมการประจ�าสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 คณะกรรมการประจ�าสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้พิจารณาด�าเนินการตามบทบาท 

หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะโดยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาและ 

ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่รับผิดชอบเพื่อให้แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร	ดังนี	้

7.๑ คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๑) การเสนอขอแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�า้ พ.ศ. ....

  ความเป็นมา

	 	 คณะรัฐมนตรี	 ได้เสนอพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 พ.ศ.	 ....	 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เมื่อวันที	่

๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสภาขับเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศ	 ได้จัดท�ารายงานเรื่องการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ย่ังยืน	 

และร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 พ.ศ.	 ....	 มีผลให้เกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว	 ได้เข้าร้องเรียน 

ต่อคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาแหล่งน�้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม	 

สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 ๑.		 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 จัดให้มีการเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 

พ.ศ.	....	เมื่อวันที	่๒๑	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	ห้องบอลรูม	C	โรงแรมมารวยการ์เด้น	กรุงเทพฯ	สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้	ดังนี้	

	 	 	 ๑.๑	 สิทธิในน�้า	(หมวด	๒)	มาตรา	๗	และ	๘	ควรมีการคุ้มครองสิทธิด้านภัยพิบัต	ิคุ้มครองเกษตรกร

และผู้ใช้น�้า

	 	 	 ๑.๒		 องค์กรบริหารทรัพยากรน�า้	(หมวด	๓)	มาตรา	๙	สภาเกษตรกรแห่งชาติควรอยู่ในโครงสร้าง	

กนช.	กรรมการควรมาจากองค์กร	เพื่อจะได้ขับเคลื่อนได้	และภาคประชาชนควรมีสัดส่วน	๒	ใน	๓	ของคณะกรรมการ

	 	 	 ๑.๓		 การจัดสรรน�้า	 (หมวด	 ๔)	 มาตรา	 ๓๙(๑)	 เกษตรกรรายย่อยที่ใช้น�้าเพื่อการเกษตร	 ไม่ต้อง 

เสียค่าน�้า	เพื่อลดภาระของเกษตรกร

	 	 	 ทั้งนี้คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ	 ได้เสนอผลการรับฟังความคิดเห็น 

ของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๖/๒๕๖๐	 เพื่อรับทราบผลการเสวนาดังกล่าวแล้ว	

เมื่อวันที	่๑๗	ตุลาคม	๒๕๖๐
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	 	 ๒.	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 พ.ศ.	 ....	 ต่อประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 พ.ศ.	 ....	 

เมื่อวันที่	 ๔	 มกราคม	๒๕๖๑	 โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา	 ๙,	 ๒๖,	 ๓๔,	 ๓๙	 และมาตรา	 ๖๑	 และเลขาธิการวุฒิสภา	 

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ซึ่งได้รับมอบหมาย	 จากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 แจ้งว่าได้ส่ง 

เรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา	 ร่างพระราชบัญญัติน�้า	 พ.ศ.	 ....	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เพ่ือเป็น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 พ.ศ.	 ....	 ตามหนังสือที่	 สว	 (สนช)	 ๐๐๐๑/๓๑๓	 ลงวันท่ี	 

๑๘	มกราคม	๒๕๖๑

	 	 ๓.	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�า้	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 เชิญประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 

พ.ศ.	 ....	 โดยมอบหมายให้นายสมศักด์ิ	 คุณเงิน	 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น	 เข้าร่วมสัมมนาแทน	 เมื่อวันที่	 

๒๑	กุมภาพันธ	์๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมธารทิพย์	๐๑	อาคาร	๙๙	ป	ีหม่อมหลวงชูชาติก�าภ	ูกรมชลประทาน	ตามหนังสือ 

ที	่สว	(สนช)(กมธ	๓)	๐๐๑๙/ว๔๔๗	ลงวันที่	๘	กุมภาพันธ	์๒๕๖๑	

	 	 วันที่	 ๔	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 เป็นการประชุม	 คร้ังที่	 ๖๕/๒๕๖๑	 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 

เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 และวันที่	 ๑๗	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติยืนยันมติของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือน�าขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป	

	 	 คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	 ได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอของ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 มีเพียงมาตรา	 ๓๙	 ที่มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อเสนอ 

ของสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิกล่าวคือ	เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรา	๓๙	(๑)	ว่า	“การใช้น�้าประเภทที่หนึ่ง	ได้แก่	การใช้ทรัพยากรน�้า 

สาธารณะเพ่ือด�ารงชีพ	 อุปโภคบริโภคในครัวเรือนการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ	 การอุตสาหกรรมในครัวเรือน	 

และการใช้น�้าในปริมาณเล็กน้อย”	มีการปรับปรุงและผ่าน

	 	 การพิจารณาแล้ว	 โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	๔๑	 การใช้ทรัพยากรน�้าสาธารณะ...	 “(๑)	 การใช้น�้าประเภท 

ที่หนึ่ง	 ได้แก่	 การใช้ทรัพยากรน�้าสาธารณะเพื่อการด�ารงชีพ	การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	 การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว ์

เพ่ือยังชีพ	 การอุตสาหกรรมในครัวเรือน	 การรักษาระบบนิเวศ	 จารีตประเพณี	 การบรรเทาสาธารณภัย	 การคมนาคม	 

และการใช้น�้าปริมาณเล็กน้อย”	 ส�าหรับเอกสารร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	 พ.ศ.	 ....	 ท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ีสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่	https://bit.ly/๒zZnVbM
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  ความเป็นมา

	 	 คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	 ได้มีการประชุม	 ครั้งที่	 ๔/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 

๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ที่ประชุมมีมติที่จะด�าเนินการในป	ี ๒๕๖๒	 เกี่ยวกับการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอเรื่อง	 การบริหาร

จัดการน�้าเพื่อการเกษตร	ใน	๔	ภูมิภาค	มีรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน	ดังนี	้

กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินการ
ระยะเวลา

ด�าเนินการ
งบประมาณ

๑.	 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน�้าภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและประชุมคณะกรรมการฯ	

จังหวัดขอนแก่น มกราคม	๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐	บาท

๒.	 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน�้าภาคกลาง 

และประชุมคณะกรรมการฯ

รอการพิจารณา มีนาคม	๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐	บาท

๓.	 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน�้าภาคเหนือและ 

ประชุมคณะกรรมการฯ	

รอการพิจารณา พฤษภาคม	๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐	บาท

๔.	 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน�้าภาคใต ้

และประชุมคณะกรรมการฯ

รอการพิจารณา กรกฎาคม	๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐	บาท

๕.	 ด�าเนินการโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม 

เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกร	จากการปฏิรูปกฎหมาย 

ด้านทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน�้า

กรุงเทพฯ พฤศจิกายน-

ธันวาคม	๒๕๖๒

๒๘๔,๕๐๐	บาท

	 	 และเห็นชอบให้การพิจารณาข้อเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ	 ให้ผู้ประสาน

งานคณะกรรมการฯ	เชิญตัวแทนจังหวัดมาชี้แจงให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ	ตามวาระที่น�าเสนอ

 ๒) ความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน�้า โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วงระยะที่ ๑

  ความเป็นมา

	 	 สืบเนื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิครั้งที่	๖/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๖๑	ระเบียบ 

วาระที่	๗.๑	โครงการบริหารจัดการน�า้	โขง	เลย	ชี	มูล	โดยแรงโน้มถ่วงระยะที	่๑	มีมติเห็นชอบให้จัดท�าข้อเสนอโครงการ

บริหารจัดการน�้า	 โขง	 เลย	 ชี	 มูล	 ระยะที่	 ๑	 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี	 ให้รัฐบาลด�าเนินโครงการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน	 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้กับเกษตรกร	 ซ่ึงจะสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม	 ช่วยยกระดับความเป็นอยู่และ 

คุณภาพชีวิตของราษฎรให้สูงขึ้น

	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 ได้ชี้แจงว่า	 ได้น�ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว	 มีบัญชาส่งเรื่อง 

ให้รองนายกรัฐมนตรี	 (พลเอก	 ฉัตรชัย	 สาริกัลยะ)	 ซึ่งก�ากับการบริหารราชการส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	 (สนทช.)	 

และส่งเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา	และรายงานผลกราบเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป

  เอกสารประกอบ 

	 	 ๑.	 ส�าเนาหนังสือด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๔๐๓	(กน)/๑๒๑๕๙	ลงวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๑

	 	 ๒.		 ส�าเนาหนังสือ	ที่	นร	๑๔๐๒/๓๒๙๕	ลงวันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๖๑
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 ๓)  ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

  ความเป็นมา

	 	 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๓/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 

เห็นชอบให้เสนอข้อเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป่าไม	้ (ฉบับที่...)	 พ.ศ.	 ....	 มาตรา	 ๗	 โดยเพิ่มเติม	 “ไม้ที่ราษฎรปลูก 

ในที่ดินของรัฐ	 ที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนเข้าท�ากินแล้ว	 ไม่เป็นไม้หวงห้าม”	 และมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 

ครั้งที่	๔/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๑	มอบหมายให้นายสมศักดิ	์คุณเงิน	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น	

ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่...)	 พ.ศ.	 ....	 หากมีการเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ให้เสนอ 

ข้อมูลต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เพื่อจัดท�าหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เพื่อขอให้แต่งต้ังสมาชิก 

สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม	้(ฉบับที่...)	พ.ศ.	....

	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๓/๒๕๖๑	 แล้ว	 

โดยได้จัดท�าหนังสือถึงกรมป่าไม	้ตามหนังสือ	ที	่สภช	๐๑๐๑/๑๔๔	ลงวันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๖๑	และบัดนี้	ร่างพระราช

บัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่...)	 พ.ศ.	 ....	 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว	 และได้มีการปรับปรุง 

มาตรา	 ๗	 ดังนี้	 “ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด	 ให้ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา	 ส�าหรับไม้ทุกชนิด

ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 หรือในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท�าประโยชน์ 

ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	 ไม่เป็นไม้หวงห้าม”	 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ	และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	จะพิจารณารับหลักการในวาระแรก	ในวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๖๑	

และจะแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญ	เพื่อพิจารณาในวาระ	๒,	๓	ต่อไป	

  เอกสารประกอบ

	 	 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติป่าไม	้(ฉบับที่...)	พ.ศ.	....	

  ข้อเสนอที่ประชุม 

	 	 เพื่อทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป่าไม้	(ฉบับที่...)	พ.ศ.	

 4) การขอรับการสนับสนุนโรงเพาะช�ากล้าไม้ชุมชน

  ความเป็นมา

	 	 สืบเนื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิครั้งที่	๖/๒๕๖๑	เมื่อวันที	่๒๒	ตุลาคม	๒๕๖๑	ระเบียบ 

วาระที่	๔.๒.๑	ความคืบหน้าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต	ิ๖๐	พรรษา	มีมติเห็นชอบให้จัดท�าการขอรับการสนับสนุน 

โรงเพาะช�ากล้าไม้ชุมชน	จังหวัดละ	๑	โรงเพาะช�า	เพื่อรองรับการสนับสนุนกล้าไม้ส�าหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต	ิ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ	 ๖๐	พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 รวมทั้งรองรับการ 

ขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกป่าของรัฐบาล	 และความต้องการปลูกไม้มีมูลค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร	 กรมป่าไม้ 

ได้ชี้แจงว่า	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ได้ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้ในสังกัด 

เรียบร้อยแล้ว	 จึงไม่สามารถสนับสนุนโรงเพาะช�ากล้าไม้ชุมชนได้	 แต่สามารถประสานให้เกษตรกรในชุมชนที่มีความสนใจ

ด้านการผลิตกล้าไม้ติดต่อหน่วยงานเพาะช�ากล้าไม้ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของตน	 เพื่อให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ 

เพาะช�ากล้าไม	้รวมทั้งแจ้งความประสงค์ที่จะด�าเนินการผลิต	กล้าไม้ในชุมชนของตนเองต่อไป	เพื่อกรมป่าไม้จะได้รวบรวม

ฐานข้อมูลชุมชนท่ีมีความประสงค์ดังกล่าว	 ส�าหรับ	 ใช้ประกอบการเสนอขอต้ังงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ด้านการผลิตกล้าไม้ในปีถัดไป
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	 	 อนึง่รฐับาลได้ด�าเนนิโครงการ	“ชมุชนไม้มค่ีา”	เพ่ือเกษตรกรไทย	และมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	ร่วมกับกรมป่าไม้	BEDO	ธ.ก.ส.	และ	๑๑	หน่วยงาน	ด�าเนินการโครงการ	“ชุมชนไม้มีค่า”	มีเป้าหมาย	๑๐	ป	ี

ประเทศไทยเกิดชุมชนไม้มีค่า	๒๐,๐๐๐	ชุมชน	ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	๒๖	ล้านไร	่ส่งเสริมขยายผลให้ประชาชน	๒,๖๐๐,๐๐๐	

ครัวเรือน	ปลูกต้นไม้	๑,๐๐๐	ล้านต้น	เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จะก่อให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจแสนล้านบาท	

  เอกสารประกอบ 

	 	 ส�าเนาหนังสือที่	ทส	๑๖๐๘.๔/๒๐๓๔๙	ลงวันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๑

  ข้อเสนอที่ประชุม  

	 	 ๑.	 เพื่อทราบความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนโรงเพาะช�ากล้าไม้ชุมชน

	 	 ๒.	 เพื่อพิจารณามอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดจัดท�าโครงการโรงเพาะช�ากล้าไม้ชุมชน	 โดยขอรับ

การสนับสนุนจากศูนย์เพาะช�ากล้าไม้ในพื้นที่จังหวัด	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 	 ๓.	 เพือ่พจิารณามอบให้คณะกรรมการด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมฯ	ประสานงานบรูณาการ

โครงการโรงเพาะช�ากล้าไม้กับกรมป่าไม้

	 	 ๔.	 เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงาน 

บูรณาการโครงการ	“ชุมชนไม้มีค่า”	เพื่อเกษตรกรไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๕) ความคืบหน้าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  

  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  ความเป็นมา

	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้ขอพระราชทาน	พระราชานุญาตจัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	พรรษา	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีภายใต้ชื่อโครงการ	“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต	ิ๖๐	พรรษา”	เป้าหมาย

จ�านวน	๙,๙๙๙,๙๙๙	 ต้น	 เป็นเวลา	 ๑๐	ป	ี และการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ ครั้งที่	 ๒/๒๕๕๘	 ได้ขอความร่วมมือ 

สภาเกษตรกรจังหวัด	 เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 พร้อมทั้งให้แจ้งผลการด�าเนินโครงการให้สภาเกษตรกร

แห่งชาติทราบเป็นระยะๆ	 จนกว่าจะส้ินสุดโครงการคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 และส่ิงแวดล้อม	 การพัฒนา

แหล่งน�้าและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม	 ขอรายงานข้อมูลที่ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับรายงาน	 

ณ	 วันที่	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 มีจ�านวนต้นไม้ท่ีปลูกทั้งหมด	 ๒,๔๗๕,๕๐๓	 ต้น	 อนึ่งแนวทางการด�าเนินงานของ 

กรมป่าไม้	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 กรมป่าไม้จะสนับสนุน	 กล้าไม้ไว้	 ๒	 แนวทาง	 คือ	 การสนับสนุนกล้าไม้	 โดย 

ศูนย์เพาะช�ากล้าไม้	 กรมป่าไม้	 จะสนับสนุนให้เฉพาะส่วนราชการหรือองค์กร	 ส�าหรับเกษตรกรจะสนับสนุนกล้าไม้ 

ผ่านโครงการศูนย์เพาะช�ากล้าไม้ชุมชน	

9๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



7.๒ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ

 ๑)  แผนปฎิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 

  ศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ 

  ความเป็นมา

	 	 ตามท่ีคณะกรรมการฯ	 ได้เสนอแผนปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ต่อท่ีประชุม 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เม่ือวันที่	 ๑๔-๑๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 เพ่ือให้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว	 มีความสอดคล้องกับตาม 

บทบัญญัติมาตรา	 ๑๕๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 เมื่อวันที่	 ๑๙	พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 

ซึ่งท�าให้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๕๓	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 ๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ประกอบ

นโยบายและมาตรการภาครัฐ	 ก�าหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกร	 ในการด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆ	ในภาคเกษตร	โดยการสะท้อนถึงปัญหาด้านการเกษตร	รวมถึงเป็นตัวแทนเพื่อเสนอนโยบายและข้อเสนอแนะต่างๆ	 

ให้ภาครัฐได้รับทราบโดยตรง	 ประกอบกับคณะรัฐมนตรี	 ได้มีมติเมื่อวันที่	 ๒๓	 พฤษภาคม๒๕๖๐	 เห็นชอบแผนแม่บท 

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐–๒๕๖๔	 ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ	 โดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี	 ได้มอบหมาย 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ	เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาทางเกษตร	ให้มีความเชื่อมโยง 

บูรณาการสนับสนุนซึ่งกันและกัน	และน�าไปสู่ภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง	เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/จังหวัด	 ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	 

จึงควรใช้แนวทางการบูรณาการข้อมูลเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานราชการ	 เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา	 และเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณแทน	 ซ่ึงการบูรณาการแผนงบประมาณ	 ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานร่วมกัน

ได้ก�าหนดกรอบงาน	ไว้ดังนี้

	 	 ๑)	 ด้านบริหารจัดการที่ดิน	ข้อมูลพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในระดับพื้นที่

	 	 ๒)	 ด้านการพัฒนาศักยภาพ	

  การด�าเนินงานของคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการฯ	 เห็นชอบให้น�าแผนปฏิบัติงานตามที่ก�าหนดไว้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาด�าเนิน 

ต่อในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มาเป็นฐานในการบริหารจัดการตามแนวทาง 

การสานพลังประชารัฐของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชน	เพื่อให้ภาคเกษตรกรรม	มีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ	

	 	 ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ	 และควรสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิด 

ความเชื่อมโยงกัน	โดยใช้หลัก	๕	ประการ	ดังนี้

	 	 ๑.	 การน�าเกษตรกรเข้าถึงปัจจัยที่ดิน	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างงาน	 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	และผู้ยากจน	ควบคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 ๒.		 สร้างกระบวนการเรียนรู้	เริ่มจากพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	(โดยหน่วยงานภาครัฐ)

	 	 ๓.		 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ	 สร้างวินัยการใช้จ่าย	 รู้จักการลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้และเข้าถึงโอกาส	 

ใหม	่ๆ	โดยมีการท�ากินในแปลงที่ดินที่จัดให้

	 	 ๔.		 การรวมกลุ่มอาชีพเกษตรกร	ในรูปวิสาหกิจชุมชน	เพื่อสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการ

	 	 ๕.		 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มให้เป็นนิติบุคคลในรูปของสหกรณ์	 และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน	และ

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาด	
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  กระบวนการขับเคลื่อนในพื้นที่ด้านที่ดิน 

  ๑) การจัดท�าข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชน

	 	 	 o	 ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ร่วมกันโดยใช้พิกัด	GPS	แนวเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์

	 	 	 	 •	 ที่อยู่อาศัย	ที่ท�าการเกษตร	พื้นที่สาธารณะประโยชน์

	 	 	 o	 จัดท�าแผนที่ชุมชนเป็นรายแปลง

	 	 	 o	 จัดท�าข้อมูลเชิงพื้นที่

	 	 	 	 •	 ประวัติหมู่บ้านจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนอาศัย

	 	 	 	 •	 จ�านวนครัวเรือน	

	 	 	 	 •	 ฐานข้อมูลประชากร

	 	 	 	 •	 ฐานข้อมูลอาชีพ

	 	 	 	 •	 เส้นทางคมนาคม

	 	 	 	 •	 การจัดตั้งโรงเรียน	วัด	และสถานีอนามัย	(ถ้ามี)

	 	 	 o	 การประกาศป่าอุทยาน

	 	 	 	 •	 การจัดตั้งป่าชุมชน	(ถ้ามี)

  ๒) แผนการประกอบอาชีพ/การพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 	 	 o	 การปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก	เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด	หรือพืชเชิงเดี่ยว

	 	 	 	 •	 เน้นพืชถิ่นเดิม	เช่น	ใบชา	บุก	พืชสมุนไพร

	 	 	 	 •	 พืชผัก	ผลไม้	เพาะเห็ด

	 	 	 	 •	 งานจักสาน	ฯลฯ

  ๓) แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 	 o	 สร้างฝายชะลอน�้า	เพื่อเป็นแนวกั้นไฟป่า	และการอนุรักษ์น�า้ใต้ดิน

	 	 	 o	 การปลกูไม้สญัลกัษณ์แสดงแนวเขตกัน้ทีด่นิท�าการเกษตรและพืน้ทีป่่าไม้เสนอคณะอนกุรรมการ

นโยบายที่ดินจังหวัด	 (คทช.จังหวัด)	 พิจารณา	 โดยให้เหตุผลความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ	สังคม	 ความสงบ

เรียบร้อย	และลักษณะพื้นที	่การครอบครองท�าประโยชน์	คทช.จังหวัด	จะผ่อนผันตามหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะ

  ด้านหนี้สินและปัญหาอื่นๆ

	 	 ๑.	 รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร/รวบรวมเอกสาร

	 	 	 ๑.๑	 ส�ารวจตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรเป็นรายบุคคล	โดยการพูดคยุ	วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทาง

การช่วยเหลือเป็นราย	ๆ	

	 	 	 ๑.๒		 จ�าแนกกลุ่มพร้อมข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะราย	ๆ/กลุ่มเกษตรกร

จ�านวนหนี้ (ภาพรวม)

แยกเป็นรายอ�าเภอ

•	 หนี้ในระบบ

•	 หนี้นอกระบบ
è

เร่งด่วน

ไม่เร่งด่วน
è

ประเด็นหนี้สิน (กลุ่ม/บุคคล)

•	 การลงทุน

•	 พันธสัญญา	(มี/ไม่มีสัญญา)

•	 การทวงคืนผืนป่า

•	 หนี้สินอื่น	ๆ
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	 	 ๒.		 วิเคราะห์ข้อมูล	ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

	 	 	 ๒.๑	 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย	เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สิน

รายกลุ่ม/รายบุคคล

•	 ที่มาของที่หนี้สิน	(โดยย่อ)

•	 ประเด็นปัญหา

•	 การแก้ไข	(ทางเลือก)
è ข้อเสนอการแก้ไขปัญหา	จ�านวน........เรื่อง/ราย

	 	 ๓.	 ประสานและน�าข้อมูลส่งให้สถาบันการเงิน	ธ.ก.ส.	และออมสิน	เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สิน	(ใช้วิธีเจรจา)

	 	 ๔.	 การเสนอข้อมลูทีไ่ม่สามารถปรบัโครงสร้างหนีไ้ด้	ให้เข้าสูก่ระบวนการพจิารณาของคณะอนกุรรมการฯ	 

อชก.จังหวัด/อ�าเภอ	หรือเสนอต่อคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	ระดับจังหวัด/อ�าเภอ	(ถ้ามี)

	 	 ๕.	 กรณีหนี้สินอยู่ในขั้นบังคับคดี/การฟ้องร้อง	ให้ประสานกับส�านักงานบังคับคดีจังหวัด

  ผลการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด

จังหวัด ปัญหา กลไกการด�าเนินงาน ผลการแก้ไขปัญหา

ตาก หนี้สินเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย	 

อ�าเภอพบพระ	จังหวัดตาก	

จ�านวน	๑๒๓	ราย

•	 คณะกรรมการประสาน 

หนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด

•	 คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย 

ประนอมหนี้นอกระบบ 

ประจ�าจังหวัด

•	 ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 

ตามกระบวนการ	ไกล่เกลี่ย 

หนี้นอกระบบได	้ 

จ�านวน	๑๓	ราย

•	 ไกล่เกลี่ยประนอมหนี	้ 

ชั้นศาล	๕๓	ราย

การจัดการหนี้สินและการฟื้นฟู

อาชีพเกษตรกร	ที่แจ้งปัญหา

ความเดือดร้อนไว้กับส�านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก	

จ�านวน	๒๒๓	ราย

•	 คณะกรรมการประสานหนี้สิน

เกษตรกรระดับจังหวัด

	•	 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก	ประสาน

จังหวัดตาก	โดยหน่วยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

พิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ	

ภายใต้แผนงาน/โครงการ	กษ.	

จ�านวน	๑๓๘	ราย

•	 แผน/โครงการ	เป็นตามข้อเสนอ	

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก	 

จ�านวน	๖๐	ราย
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จังหวัด ปัญหา กลไกการด�าเนินงาน ผลการแก้ไขปัญหา

ตาก 

(ต่อ)

การแก้ไขปัญหาสหกรณ์	 

ผู้ปลูกล�าไยจังหวัดตาก	 

ขอขยายระยะเวลาช�าระหนี้

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

•	 คณะกรรมการประสานหนี้สิน

เกษตรกรระดับจังหวัด

•	 สภาเกษตรกรจังหวัด	ประสาน

สหกรณ์จังหวัดตาก	เพื่อด�าเนินการ

สนับสนุนสหกรณ์ผู้ปลูกล�าไย 

จังหวัด	จัดท�าแผนฟื้นฟูอาชีพฯ	 

อยู่ระหว่างติดตามผล

ปัญหาหนี้สินเกษตรกรกับ

สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด	

จ�านวน	๑๓	ราย	ยื่นขอรับ

ความช่วยเหลือ	กองทุน	 

อชก.	จ�านวน	๘	ราย

•	 คณะกรรมการประสานหนี้สิน

เกษตรกรระดับจังหวัด

•	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ

•	 คณะอนุกรรมการช่วยเหลือ

เกษตรกรและผู้ยากจน	 

(อชก.ส่วนกลาง)

•	 อชก.ส่วนกลาง	พิจารณาปรับ 

หลักเกณฑ	์ในกรณี	“เจ้าหนี้”	 

ที่เป็นนิติบุคคล	เพิ่มเติม	คือสหกรณ์

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ	์ 

พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่มี	วัตถุประสงค์ให ้

กู้ยืมเงิน	โดยก�าหนดเงื่อนไขของ 

การรับเรื่องไว้พิจารณาให้ความ 

ช่วยเหลือ	เฉพาะรายที่ถูกฟ้อง

ด�าเนินคดี	และศาลมีค�าพิพากษา

ถึงที่สุดให้ช�าระหนี้ซึ่งเกษตรกร 

ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือ	 

ทั้ง	๘	ราย	ไม่ผ่านการพิจารณา	 

เนื่องจากหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ

กรณีเกษตรกรผู้ปลูกล�าไย 

ไม่ได้ช�าระหนี้จาก 

การขายผลผลิตล�าไย	 

จ�านวน	๓๔	ราย

•	 สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ

•	 สนง.ยุติธรรมจังหวัดตาก

•	 อัยการจังหวัด	รับเป็นผู้ยื่นฟ้อง 

ผู้ประกอบการรับซื้อล�าไย	 

ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน	คดีเข้า	 

สู่กระบวนการในชั้นศาล	ศาลม ี

ค�าสั่งให้รวบรวมยอดหนี	้ 

(หักยอดหนี้ที่เกษตรกรคงค้าง 

กับผู้ประกอบการ)	ประกอบการ 

พิจารณาพิพากษาในชัน้ศาลเพิม่เตมิ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

ไม่ได้รับช�าระค่าโคจากผู้รับซื้อ

จ�านวน	๔	ราย

•	 สนง.ยุติธรรมจังหวัดตาก •	 กองทุนยุติธรรมจังหวัด	พิจารณา

สนับสนุนในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย

และ	การฟ้องเพื่อด�าเนินคดีให้แก่

เกษตรกรผู้เสียหายทั้ง	๔	ราย
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จังหวัด ปัญหา กลไกการด�าเนินงาน ผลการแก้ไขปัญหา

พังงา นโยบายด้านที่ดินท�ากินของ

เกษตรกรของเกษตรกรตาม	

“โครงการแก้ปัญหาที่ดิน

เกษตรกรต�าบลป่ากอ	 

อ�าเภอเมือง”	 

โดยด�าเนินงาน	๑๑	ขั้นตอน

กรอบบูรณาการ

๑.	แต่งตั้งคณะท�างานแก้ไขปัญหา

ด้านที่ดินท�ากินของเกษตรกร

๒.	จัดท�าเวทีแบบบูรณาการ	 

เพื่อสร้างความเข้าใจ	

(ประกอบด้วย	เกษตรกร	

จนท.ป่าไม	้นายอ�าเภอ	ก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	ส.ป.ก.	พัฒนาที่ดิน	

ผอ.ทศจ.	ผอ.ส�านักจัดการ 

ป่าไม้	อบต.

๓.	 รับลงทะเบียนเกษตรกร 

ผู้สมัครใจที่เข้าร่วมด�าเนินการ

๔.	แต่งตั้งคณะท�างานเก็บข้อมูล

และบันทึกข้อมูล	 

(ตัวแทนเกษตรกร) 

ที่รับผิดชอบในพื้นที่จริง	 

จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบความถูกต้อง

ระดับความส�าเร็จ	ได้มอบเอกสาร

รับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

แก่เกษตรกร	จ�านวน	๑๙๗	ราย	 

จ�านวน	๒๑๘	แปลง	 

เนื้อที่	๒,๗๕๖.๓๕	ไร่

ขั้นตอนการขับเคลื่อน

๕.	ปฏิบัติงาน	 

(จับพิกัดราย	แปลงด้วย	GPS)

๖.	บันทึกข้อมูลรายแปลง

๗.	ตรวจสอบความถูกต้องผังแปลง

๘.	ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

๙.	ตรวจสอบเอกสาร

๑๐.	ก�าหนดรูปแบบหนังสือ

รับรองข้อมูลการใช้ประโยชน์

ในที่ดิน	:จัดท�าหนังสือรับรอง

๑๑.	จัดเวทีมอบหนังสือรับรอง

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แก่เกษตรกร
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  เรื่องที่จังหวัดจัดท�าข้อเสนอ และขอความช่วยเหลือ

	 	 ๑.	 ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินและที่ดิน	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 จังหวัดน่าน	 จังหวัดล�าปาง	 

จังหวัดสุโขทัย	 จังหวัดมุกดาหาร	 และจังหวัดสระแก้ว	 ที่แจ้งมายังสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 คณะกรรมการฯ	 พิจารณาแล้ว	 

มีเพียงแต่กระบวนงาน	แต่ไม่มีการให้ช่วยเหลือ	คณะกรรมการฯ	จึงขอให้จังหวัดด�าเนินการตามกระบวนการตามที่แจ้งมา	

และขอให้รายงานผลการช่วยเหลือดังกล่าวต่อไป

	 	 ๒.		 จังหวัดกาฬสินธุ ์	 ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินท�ากินในเขตปฏิรูปที่ดิน	 

กรณีขอให้ยกเลิกประกอบด้วย	อ�าเภอค�าม่วง	อ�าเภอกุฉินารายณ	์อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ	์อ�าเภอดอนจาน	และอ�าเภอสามชัย	

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด	คณะกรรมการฯ	ขอให้จังหวัดศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมา	

และการยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินมีผลดีกับการพัฒนาการเกษตรอย่างไร	เพื่อน�ามาประกอบข้อเสนอต่อไป

	 	 ๓.		 จังหวัดเชียงใหม่	 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์การเกษตรจอมทอง	 จ�ากัด	 (ซึ่งมีสถานะ 

ล้มละลาย	 และศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด)	 โดยส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	 ขอให้คืนเงินโครงการสนับสนุน

อุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	(โครงการไทยนิยมฯ)

  รายละเอียดการด�าเนินการ

  v ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม	่อนุมัติงบตามหนังสือ	ที	่ชม	๐๐๑๐/ว	๙๘๕	ลงวันที่	๒๗	มีค.	๖๑

  v	 วันที	่๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๑	สนง.สหกรณ์จังหวัดให้ชะลอการด�าเนินการ

  v	 วันที	่๙	กรกฎาคม	๒๕๖๑	สนง.สหกรณ์จังหวัด	ขอให้ส่งคืนเงินโครงการไทยนิยม	ยั่งยืน

  v	 วันที	่๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑	สนง.สหกรณ์จังหวัด	แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

การเกษตรจอมทองมีมติเป็นเอกฉันท	์ให้ส่งคืนเงินโครงการฯ

  v	 วันที	่๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๑	สหกรณ์การเกษตรจอมทอง	จ�ากัด	ส่งคืนเงินจ�านวน	๙๑๙,๘๐๐	บาท	

(เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

	 	 ประเด็น	 สหกรณ์การเกษตรจอมทอง	 จ�ากัด	 ได้จัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร	 

โดยก�าหนด	 ส่งมอบทรัพย์สินในวันที่	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 กรณีการบอกเลิกสัญญาอาจท�าให้บริษัทฯ	 ฟ้องร้องเรียก 

ค่าเสียหายได	้

	 	 คณะกรรมการฯ	พิจารณาแล้วเห็นว่าในการประชุมเมื่อวันที	่๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑	สหกรณ์การเกษตรฯ	

ควรแจ้งปัญหาเรื่องการส่งมอบทรัพย์สินที่จะเกิดข้ึนในวันท่ี	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 ต่อส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม	่

และข้อมูลท่ีแจ้งมา	 ไม่มีรายละเอียดสัญญาและรายงานการประชุมซึ่งในเร่ืองน้ีได้มีการประสานแจ้งเร่ืองต่อประธาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม	่รับทราบแล้วเมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๖๑	

ข้อเสนอที่ประชุม	 เพ่ือทราบแผนปฎิบัติงานประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

	 	 	 ในการแข่งขันทางการเกษตรฯ
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7.๓  คณะกรรมการด้านปศุสัตว์

 ๑)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ

  ความเป็นมา

	 	 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการปศุสัตว์	ครั้งที่	๕/๒๕๖๑	เมื่อวันที	่๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ได้พิจารณา

ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ	 โดยเชิญผู้แทนจาก	 กรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิจารณา	 

สรุปดังนี้	

	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้เสนอรายงานการพิจารณาศกึษา	เรือ่ง	“ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันา

อุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ”	 ให้คณะรัฐมนตรีทราบ	 โดยเรื่องน้ีเข้าข่ายที่จะต้องน�าเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราช 

กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง	 และการประชุมคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มาตรา	 ๔(๑๒)	 ทั้งนี้	 รองนายกรัฐมนตรี	 

(นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์)	 ก�ากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้เห็นชอบให้น�าเร่ืองดังกล่าวเสนอ 

รฐัมนตรด้ีวยแล้ว	สรปุผลการพจิารณา	“ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมโคเนือ้ไทยทัง้ระบบ”	โดยพิจารณา

ร่วมกับกระทรวงการคลัง	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงอุตสาหกรรม	ส�านักงบประมาณ	ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 คณะท�างาน“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือไทยทั้งระบบ”	 ได้เสนอแนวทาง 

และมาตรการที่ต้องเร่งด�าเนินการเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรและส่งผลให้ประเทศไทย	“เป็นศูนย์กลางการผลิต

โคเนื้อที่เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออกในภูมิภาค	 มีแนวทางในการพัฒนา	 ภายใต้องค์ประกอบส�าคัญ	 ๓	 ประการ	 คือ	 

๑.	ด้านเทคโนโลย	ี๒.	ด้านการบริหารจัดการ	๓.	การสร้างแรงจูงใจ	และได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว	้๒๐	ปี	ในแต่ละช่วง	๕๐	ปี	ดังนี้	

	 	 วิสัยทัศน์ภาพรวม	:	เป็นผู้น�าการผลิตโคเนื้อ	อย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เต็มรูปแบบประเทศไทย	๔.๐	

	 	 	 วิสัยทัศน์	๕	ปี	:	เป็นผู้น�าโคเนื้อที่เพียงพอต่อการบริโภค	และส่งออกในภูมิภาค	

	 	 	 วิสัยทัศน์	๑๐	ปี	:	เป็นศูนย์กลางการผลิต	ตลาดเนื้อ	และผลิตภัณฑ์ในอาเซียน	+๓

	 	 	 วิสัยทัศน์	๑๕	ปี	:	เป็นผู้น�าการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 	 วิสัยทัศน์	๒๐	ปี	:	เป็นผู้น�าส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์เนื้อโคในตลาดโลก

	 	 คณะกรรมการด้านปศุสัตว์	ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ	และมีข้อเสนอ

	 	 ๑.		 ขอให้	 “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือไทยทั้งระบบ”	 ให้รวมถึง	 กระบือ	 

แพะ	และ	แกะด้วย

	 	 ๒.		 เสนอให้จัดท�าแผนการปฎิบัติการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์	๕	ป	ี โดยขอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าไป 

มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนปฎิบัติการดังกล่าวด้วย	

  เอกสารประกอบ 

	 	 ส�าเนาหนังสือ	ที่	นร	๐๕๐๓/๒๖๑๕๐	ลงวันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๖๑	

  ข้อเสนอที่ประชุม 

	 	 เพื่อทราบผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภานิติบัญญัต ิ

แห่งชาติ	 เร่ือง	 “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ”	 เพื่อใช้เป็นกรอบยุทธศาสตร์การ 

ส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อของประเทศ
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 ๒)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย

  ความเป็นมา

	 	 ตามค�าสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ที่	 ๘๗/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ด้านปศุสัตว์	 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา	 สถานการณ์ด้านการผลิต	 การแปรรูป	 การตลาด	 ต้นทุนและรายได้จาก 

การผลิตปศุสัตว์ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 รวมทั้งนโยบาย	 กฎหมาย	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 และจัดท�ายุทธศาสตร์หรือ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย	เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาปศุสัตว	์ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจชนิดนั้น	ๆ	อย่างเป็นระบบ

	 	 คณะกรรมการด้านปศุสัตว์	ขอสรุปผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ดังนี้

	 	 ๑.	 ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการด้านปศุสัตว	์จ�านวน	๕	ครั้ง	

	 	 ๒.	 เรื่องที่พิจารณา	จ�านวน	๙	เรื่อง

	 	 	 ๒.๑	 พิจารณา	ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย	พ.ศ.......	

	 	 	 ๒.๒		 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสุกรและเกษตรกรไทยจากกการน�าช้ินส่วนสุกรท่ีมีสาร	 เร่งเนื้อแดง

จากต่างประเทศและภาวะราคาสุกรตกต�า่

	 	 	 ๒.๓		 การด�าเนินงานโครงการ	“โคบูรพา”

	 	 	 ๒.๔		 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ	แพะ	แกะ	ทั้งระบบเพื่อความยั่งยืน

	 	 	 ๒.๕		 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์	 เช่น	 การผสมเทียม	 การตัดเขี้ยวหมู	

การตอนหม	ูการควบคุมโรงงานอาหารสัตว์โดยสัตวแพทย์	การฉีดยาในฟาร์ม

	 	 	 ๒.๖		 การพจิารณาแนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบต่อการออกพระราช	กฤษฎกีา

ว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐

	 	 	 ๒.๗		 โครงการโคบาลสร้างอาชีพของกรมปศุสัตว์

	 	 	 ๒.๘		 โครงการเลี้ยงแพะล้านนา

	 	 	 ๒.๙		 พิจารณา	ร่าง	พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์	พ.ศ.๒๕๔๕	ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน	ในฟาร์ม

		 	 ๓.	 จัดท�าข้อเสนอต่อกรม	กระทรวง	ครม.รัฐสภา	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๕	เรื่อง

	 	 	 ๓.๑	 (ร่าง)	 พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการโคเน้ือแห่งประเทศ	 อ้างถึง	 หนังสือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 

ที่	สว(สนช)๐๐๐๑/๖๓๕๒	ลงวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	หนังสือส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร	ีที	่นร	๐๑๐๓	(กน)/

๑๔๐๑๐	ลงวันที	่๒๕	ธันวาคม	๒๕๖๑	

		 	 	 ๓.๒	 การน�าเข้าเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากต่างประเทศ	อ้างถึง	หนังสือ	สภช	๐๑๐๑/ว๓๗๕	

ลงวันที่	 ๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	หนังสือ	ที่	 กษ	๐๒๒๐/๗๖๗๘	ลงวันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	๒๕๖๐	ถึงกรมปศุสัตว์	 หนังสือ	

สภช๐๑๐๑/ว๓๗๕	ลงวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ถึง	นายกรัฐมนตร	ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 	 ๓.๓	 ผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอม 

ให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.	๒๕๖๐	อ้างถึง	หนังสือ	สภช.	๐๑๐๑/๑๙	ลงวันที่	๑๖	มกราคม	๒๕๖๑	 

ถึงนายกรัฐมนตรี	 หนังสือ	 สภช	 ๐๑๐๑/๑๓๘-๑๔๐	 ลงวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง	 

ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ	์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

	 	 	 ๓.๔	 ร่างจัดท�าข้อเสนอโครงการการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ	 แกะ	 แบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืน	 

อ้างถึงหนังสือ	ที่	สภช.๐๑๐๑/๒๑๑	ลงวันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๖๑

	 	 	 ๓.๕	 โครงการแพะล้านนา	 (เครือข่ายภาคเหนือ)	 อ้างถึงหนังสือ	 สกช.๐๒๐๗/๑๑๔๓	 ลงวันที่	 

๒๗	มิถุนายน	๒๕๖๑	ถึง	อธิบดีกรมปศุสัตว์
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	 	 ๔.	 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร	จ�านวน	๒	เรื่อง	

	 	 	 ๔.๑	 จัดท�าแบบแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรทาง	 online	 ๒	 เรื่อง	 การน�าเข้าเนื้อสุกรที่มี 

สารเร่งเนื้อแดงจากต่างประเทศ	

	 	 	 ๔.๒	 ผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้

หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.	๒๕๖๐	

	 	 ๕.		 ข้อเสนอที่น�าเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 	 	 สรุปผลงานคณะกรรมการฯ	รายงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิจ�านวน	๖	เรื่อง

	 	 	 ๕.๑	 ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๑๓	กุมภาพันธ	์๒๕๖๑

	 	 	 	 ๑)	 รายงานผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนด 

ค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๑	

	 	 	 	 ๒)	 รายงานสรุปผลการเข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว	์เพื่อหารือการแก้ปัญหาด้านปศุสัตว	์

	 	 	 ๕.๒	 ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ครั้งที่	๒/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๖	เมษายน	๒๕๖๑

	 	 	 	 ๓)	 รายงานผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	 ผลกระทบต่อเกษตรกรจาก 

การออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.	๒๕๖๐	

	 	 	 ๕.๓	 ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๖๑

		 	 	 	 ๔)	 แต่งต้ังคณะท�างานจัดท�าข้อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ	 แกะ	 แบบ 

ครบวงจร

		 	 	 	 ๕)	 ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 	 	 ๕.๔	 ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๖๑

	 	 	 	 ๖)	 ร่างจัดท�าข้อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ	แกะ	ทั้งระบบเพื่อความยั่งยืน

 ๓)  ความคืบหน้าผลกระทบจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่าย 

  ที่ยอมให้หักเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๖๒9) พ.ศ. ๒๕๖๐

  ความเป็นมา

	 	 ตามที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๓/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 มีมติให้ 

ด�าเนินการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอม 

ให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที	่๖๒๙)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ดังนี้

	 	 ๑.		 ท�าหนังสือถึง	 นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 และประธานคณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อแจ้งผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายท่ียอม 

ให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที	่๖๒๙)	พ.ศ.	๒๕๖๐	

	 	 ๒.	 มอบให้	 คณะกรรมการด้านปศุสัตว์	 จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกร	องค์กรเกษตร	 เพื่อหา

แนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาผลกระทบต่อเกษตรกร
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  คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

	 	 ๑.	 คณะกรรมการด้านปศุสัตว์	 ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านปศุสัตว์	 ครั้งที่	 ๓/๒๕๖	 เมื่อวันที่	 ๑๗	

กรกฎาคม	๒๕๖๑	 ได้เชิญผู้แทนองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	 โคเน้ือ	 สุกร	 และชาวไร่อ้อยร่วมหารือกับผู้แทนส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร	 และผู้แทนกรมสรรพากร	พบว่าข้อมูลของศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร	 ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในช่วงปี	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙มีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	 ๘๒.๕๖	 ดังนั้น	 

การลดอัตรายินยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ	 ๖๐	 นอกจากไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายตามความจริงแล้ว	 ยังจะท�าให้ 

เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้	 ที่ประชุมจึงมีมติให้	 นายณัฐวุฒิ	 ทีปปะวณิช	 พร้อมตัวแทนเกษตรกร 

ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑	โดยจัดท�าข้อเสนอ	๒	ข้อ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ให้แก้ไขพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่าย 

ที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	 (ฉบับที่	 ๖๒๙	 )	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ให้หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายพึงประเมินของเกษตรกรผู้จับ 

สัตว์น�้า	ท�าเกษตรกรรม	และเลี้ยงสัตว์	ในอัตราร้อยละ	๘๕

	 	 	 (๒)	 ให้กรมสรรพากรยกเลิกวิธีการจัดเก็บภาษ	ีตามข้อ	๑๒	ของแบบ	ภ.ง.ด.	๙๐	และ	ข้อ	๑๐	 

ของแบบ	ภ.ง.ด.	๙๔	ส�าหรับเกษตรกรผู้จับสัตว์น�้า	ท�าเกษตรกรรม	และเลี้ยงสัตว์

	 	 ๒.	 จัดท�าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 และประธานคณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เพื่อแจ้งผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

การก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	 (ฉบับที่	 ๖๒๙)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และขอให้ทบทวนเร่ืองดังกล่าวและ 

หาแนวทางแก้ปัญหา

	 	 คณะกรรมการด้านปศุสัตว์	 ได้รับทราบหนังสือตอบความคืบหน้าในเร่ืองดังกล่าวจากกรมสรรพากร	 

และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)	 และได้น�ามา 

พิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการด้านปศุสัตว์	 คร้ังที่	 ๕/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 มีความเห็นว่า 

ยังไม่มีแนวทางแก้ไขใด	 ๆ	 จากกรมสรรพากรและยังยืนยันแนวทางเดิม	 หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แจงไม่มีแนวโน้ม 

ในการแก้ปัญหาใด	 ๆ	 จึงมีมติท่ีประชุม	 ให้น�าเข้ามาพิจารณาในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๗/๒๕๖๑	 

เพื่อก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป

  เอกสารประกอบ  

	 	 ๑.	 หนังสือกรมสรรพากร	ที่	กค	๐๗๑๓/๘๑๐๑	ลงวันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๖๑

	 	 ๒.	 หนังสือคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ที่	 สว	 (สนช)(กมธ	 ๑)

๐๐๐๙/๕๕๓๘	ลงวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๖๑	

๑๐๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



7.4 คณะกรรมการด้านยางพารา

 ๑)  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด้านยางพารา 

  ความเป็นมา

	 	 ตามที่คณะกรรมการด้านยางพารา	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้รับเงินงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เป็น 

จ�านวนเงิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	เพื่อปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

	 	 ๑.๑	 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา	 สถานการณ์ด้านการผลิต	 การแปรรูป	 การตลาด	 รวมทั้งนโยบาย	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา	

	 	 ๑.๒	 จัดท�ายุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหายางพารา 

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

	 	 ๑.๓	 ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

	 	 ๑.๔	 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

	 	 ๑.๕	 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

  คณะกรรมการด้านยางพารา ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

	 	 ได้จัดท�าข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อนายกรัฐมนตรี	 

เมื่อวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	รายละเอียด	ดังนี้

	 	 ๑.	 ให้รัฐบาลใช้มาตรการรักษาราคายางพาราให้ไม่ต�า่กว่าต้นทุนการผลิต

	 	 	 ๑.๑	 ราคายางแผ่นดิบ	 ราคาไม่ต�่ากว่า	๕๖.๕๐	บาท

	 	 	 ๑.๒	 ราคาน�้ายางสด	 ราคาไม่ต�่ากว่า	๕๓.๕๐	บาท

	 	 	 ๑.๓	 ราคายางก้นถ้วย	 ราคาไม่ต�่ากว่า	๒๒.๐๐	บาท

	 	 ๒.	 ให้รัฐบาลออกมาตรการ	 ลดพื้นที่กรีดยางหรือลดปริมาณการผลิตยางพารา	 โดยมีการรับจ�าน�า 

ต้นยางของเกษตรกรชาวสวนยาง

	 	 ๓.	 ให้รัฐบาลสนับสนุนเงินสงเคราะห์ปลูกแทนแบบ	 ๕	 ของการยางแห่งประเทศไทย	 นอกเหนือจาก 

เงินท่ีได้รับจากการยางแห่งประเทศไทย	 เพิ่มอีกไร่ละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 แก่เกษตรกรชาวสวนยาง	 รายละไม่เกิน	 ๑๐	 ไร่	 

เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราในอนาคต

	 	 ๔.	 ให้รัฐบาลจัดต้ังตลาดยางพาราของประเทศ	 (THAICOM)	 มีการซื้อขายจริงทุกตลาด	 เร่ิมจาก 

ตลาดระดับจังหวัดระดับภูมิภาค	ระดับประเทศ	และระดับต่างประเทศ

	 	 ๕.	 ให้รัฐบาลสนับสนุนให้การยางแห่งประเทศไทย	 จัดต้ังโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่ภาคใต้	 โดยใช้ 

เชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราและปาล์มน�้ามัน

	 	 ๖.	 ส่งเสริมสนับสนุน	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างแท้จริง

	 	 ๗.	 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชหลักร่วมหรือผสมผสาน	(ยางพารา+พืชหลักอื่น)

	 	 ๘.	 ให้รัฐบาลก�าหนดโดยมาตรการการน�ายางพาราในหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นภายในประเทศ	

เช่น	 การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร	 ผู้ประกอบกิจการการยางไปใช้ให้เป็นรูปธรรม	 ทั้งอุตสาหกรรม 

ขนาดย่อมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ	่เช่น	การท�าถนน	เครืองมือ	เครื่องใช	้ล้อยางรถยนต	์เป็นต้น

	 	 ๙.	 ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ	 ๒๐	 ปี	 ที่	 ครม.เห็นชอบขับเคลื่อน 

แก้ปัญหาและพัฒนายางพาราให้เป็นรูปธรรม	ตามยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ	๒๐	ปี
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	 	 ๑๐.	 เสนอให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	 ประเทศผู้ผลิตยางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 คือ	 อาเซียน	 

เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราคายางและแนวทางการพัฒนาประเทศผู้ปลูกยางพาราอย่างย่ังยืน	 ในระยะสั้นเฉพาะหน้า	

ระยะกลาง	และระยะยาว	

	 	 ๑๑.	 ให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติผังเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เพื่อให้พื้นที่จังหวัดที่ 

เหมาะสม	สามารถตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราได้

 ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ๑.	 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๓	มาตรา	๑๑(๙)	สภาเกษตรกรแห่งชาติ	มีอ�านาจหน้าที ่

ให้ความเห็นต่อนโยบาย	กฎหมายหรือข้อตกลงที่กี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร

	 ๒.	 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านยางพารา

7.๕ คณะกรรมการด้านพืชไร่

 ๑) สรุปผลการด�าเนินงานคณะกรรมการด้านพืชไร่

  ความเป็นมา

	 	 คณะกรรมการด้านพืชไร่	 สภาเกษตรกรแหงชาติ	 มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา	 สถานการณ	์ 

ด้านการผลิต	 การแปรรูป	 การตลาด	 ด้านต้นทุนการผลิต	 อุตสาหกรรมเกษตร	 ที่เก่ียวข้องกับพืชไร่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 

รวมท้ังจัดท�าข้อเสนอนโยบาย	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพืชไร่ส�าคัญทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ 

และยั่งยืน	 โดยเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เพ่ือให้ความเห็นชอบ	 จากน้ัน	 จึงเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาน�าข้อเสนอ 

จากสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิสู่การขับเคลื่อนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร	

  ผลการด�าเนินงาน

	 	 คณะกรรมการด้านพืชไร่	 ได้ด�าเนินการติดตามปัญหาของเกษตรกร	 พร้อมจัดท�าข้อเสนอแนวทาง	 

การแก้ไขปัญหาพืชไร่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	ซึ่งสรุปเป็นรายพืชดังต่อไปนี้

  ๑. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เกษตรกรได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์น�าเข้า	 ข้าวสาลี

จากต่างประเทศ	 เพื่อใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และพืชกลุ่มคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ	 เช่น	 ข้าว	 

และมันส�าปะหลัง	 ท�าให้ราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตกต�่า	 คณะกรรมการด้านพืชไร่	 จึงด�าเนินการจัดเวท ี

รับฟังความคิดเห็น	 และสรุปเป็นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี	 โดยให้ก�าหนดสัดส่วนการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อการ 

น�าเข้าข้าวสาลี	 ท�าให้กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการก�าหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าควบคุม	 และหากผู้ประกอบการ 

อาหารสัตว์ต้องการน�าเข้าจะต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์๓	ส่วน	ต่อการน�าเข้าข้าวสาลี	๑	ส่วน	ท�าให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

สูงกว่า	๑๐	บาทต่อกิโลกรัม	ต่อมากระทรวงพาณิชย์ได้ปรับสัดส่วนเป็น	๒	 :	๑	 เป็นการชั่วคราว	 เพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบ

อาหารสัตว์มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น	ประกอบกับคณะกรรมการด้านพืชไร	่

	 	 	 สภาเกษตรกรเกษตรแห่งชาติยังเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ด�าเนินการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ

รวบรวมผลผลิตท้องถ่ิน	 เพื่อติดตามข้อมูลปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ	ล่าสุดได้มีการหารือการก�าหนดมาตรฐาน

การหักลดน�้าหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ที่มีความช้ืน	 ซึ่งเห็นชอบก�าหนดมาตรฐานการหักลดน�้าหนักเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์	 

ที่ระดับความชื้น	 ตั้งแต่	 ๑๔.๕%	 ถึง	 ๓๐.๐%	 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตตามระยะเวลาที่เหมาะสม	 

ทั้งยังเห็นชอบการค�านวณอัตราการหักลดน�้าหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี	้

๑๐๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



  ๒. มันส�าปะหลัง : เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังได้รับผลกระทบจากกรณีต่างๆ	เช่น	การน�าเข้า

ข้าวสาลีได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ผลกระทบจากโรคพืชต่างๆ	เช่น	โรคไวรัสใบด่าง	โรคเน่าจากเชื้อรา 

และแบคทีเรีย	 การขาดแคลนเครื่องชั่งน�้าหนักของด่านศุลกากรบริเวณชายแดนไทยซึ่งส่งผลต่อการดูแลป้องกันการลักลอบ 

น�าเข้ามันส�าปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน	 ท�าให้ราคามันส�าปะหลังภายในประเทศตกต�่า	 คณะกรรมการด้านพืชไร	่ 

จึงจัดท�าข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามันส�าปะหลังตกต�่าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 จากนั้นคณะกรรมการ 

ได้ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องชั่งน�า้หนักรถบรรทุกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส�าปะหลัง	

และเฝ้าระวังการน�าเข้า	มันส�าปะหลัง	ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	และพืชผักที่เป็นพาหะน�าโรคไวรัสใบด่างจากประเทศ

	 	 	 เพื่อนบ้านเข้ามา	 ในประเทศไทยพร้อมทั้งจัดท�าหนังสือข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรี	 เร่ืองแนวทาง 

การป้องกันการระบาดโรคใบด่างในมันส�าปะหลัง	 และนายกรัฐตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร	ี (นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์)	 

ซึ่งก�ากับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาต่อไป

	 	 	 เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังในพ้ืนที่	 หมู่ที่๓	 และหมู่ที่๖	 ต.กรอกสมบูรณ์	 อ.ศรีมหาโพธ	ิ

จ.ปราจีนบุรี	 ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคในมันส�าปะหลัง	 คณะกรรมการด้านพืชไร่	 จึงเสนอแนวทางชดเชย

ราคามันส�าปะหลังให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ	 อัตรากิโลกรัมละ	 ๑	 บาท	 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 

และบริหารจัดการมันส�าปะหลัง	 (นบมส.)	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 เพื่อสร้างเป็นการแรงจูงใจให้ร่วมกันป้องกันการระบาด 

ของโรค	 ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการชดเชยจริง	 ทั้งยังขอบคุณสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ที่ผลัดดันการช่วยเหลือ 

ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังด้วย	

	 	 	 (เพิ่มเติม	 ๒)	 จากการระบาดของโรคไวรัสใบด่างในประเทศเพื่อนบ้าน	 คณะกรรมการด้านพืชไร่ 

ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การน�าเข้ามันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	จากประเทศเพื่อนบ้าน	 ในพ้ืนที่จังหวัด

สระแก้วพบว่า	 มีการเข้มงวดกวดขันการน�าเข้า	 และการตรวจปล่อยมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	 ซ่ึงตามมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส�าปะหลัง	 (นบมส.)	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๑	ก�าหนดว่าให้น�าเข้ามันส�าปะหลัง

และผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังมาในราชอาณจักรได้จังหวัดละ	๑	ด่าน	เท่านั้น

  ๓. สับปะรด : จากปัญหาผลผลิตสับปะรดราคาตกต�่าอย่างรุนแรง	 ซึ่งเดิมราคาสูงระหว่าง	 ๑๒	 ถึง	 

๑๔	 บาทต่อกิโลกรัม	 ท�าให้เกิดแรงจูงใจทั้งเกษตรกรรายใหม่และรายเก่า	 ขยายพ้ืนที่ปลูกมากยิ่งขึ้น	 และในช่วงเวลา 

ต้นปี	 ๒๕๖๑	 ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นถึง	 ๒	 ช่วง	 ท�าให้สับปะรดติดผลมากย่ิงขึ้นและมีผลผลิตออกสู่ตลาด 

ค่อนข้างมาก	 จึงท�าให้ราคาตกต�่าอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้โรงงานแปรรูปไม่สามารถเดินเคร่ืองจักรแปรรูปได้เต็มก�าลัง	 

เพราะตลาดต่างประเทศไม่มั่นใจในราคาผลผลิตที่ไม่มีเสถียรภาพ	จึงชะลอการสั่งซื้อจากผู้ประกอบการไทย	

	 	 	 คณะกรรมการด้านพืชไร่	 จึงด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต�่า

เป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	 ด้านการผลิตเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และด้านการตลาดเสนอต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 และได้ด�าเนินการจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต�่า	 และ 

ผลิตภัณฑ์สับะรด	 โดยการบูรณาการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างเกษตรกร	 ภาคเอกชน	 ภาครัฐ	 ซ่ึงได้จัดท�าข้อเสนอ 

ให้กระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดสับปะรดผลสดในประเทศคู่ค้ารายใหม่	 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ต่างๆ	 ข้อมูลแหล่งเงินทุน 

เพื่อเกษตรกรเข้าถึงได้ตามความสนใจ	 และผลักดันให้การท�าเกษตรกรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรกับโรงงานเกิดขึ้น 

อย่างเป็นธรรม	 พร้อมทั้งขอให้ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพ่ือหารือ 

แนวทางแก้ไขปัญหาสับปะรด	
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  ๔. อ้อยโรงงาน : เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานต้องประสบปัญหาราคาตกต�่า	 เนื่องจากการปล่อยลอยตัว

ราคาน�้าตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโลก	ตามแนวทางการเจรจาข้อพิพาททางการค้า	 (WTO)	 ระหว่างไทย-บราซิล	

ในประเด็นที่ประเทศไทยให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย	 ส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตน�้าตาลทราย 

ต้องขาดทุน	 และไม่ต้องการเปิดหีบอ้อย	 จึงปิดโรงงานก่อนท่ีเวลาอันควร	 ท�าให้ผลผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยตกค้าง 

ในไร่นาเป็นจ�านวนมาก	 และราคาผลผลิตอ้อยโรงงานตกต�่า	 นอกจากนี้ยังมีประเด็นจ�านวนโรงงานน�้าตาลทราย 

ไม่เพียงพอต่อก�าลังการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	 การตัดอ้อยไฟไหม้ของเกษตรกร	 ซึ่งจะก่อให้ 

เกิดมลภาวะทางอากาศ	และกระทบต่อค่าความหวานของอ้อย	และการขาดแคลนแรงงานที่จะตัดอ้อยสด	

  คณะกรรมการด้านพืชไร่จะด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 

  ๑.		 เสนอให้มีการชดเชยราคาต้นทุนให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยและยังมีผลผลิตตกค้างในไร่นา	

  ๒.		 เสนอให้โรงงานขยายระยะเวลาการปิดหีบอ้อย	เพื่อลดปริมาณอ้อยตกค้างในไร่นา	

  ๓.		 เสนอให้เร่งรัดปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	 และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

การตั้งโรงงานน�้าตาลทราย	

  ๔.		 ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องจักรเก็บเกี่ยวอ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่แตกต่างกัน	

  ๕.		 ลดการตัดอ้อยไฟไหม้	โดยให้โรงงานหักค่าอ้อยไฟไหม้ในอัตราก้าวหน้า

	 	 และ	เรื่อง	ขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านพืชไร	่เนื่องจากนายวิชิต	พันธ์เพียร	อดีตกรรมการด้านพืชไร	่ 

และอดีตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี	 ซึ่งถึงแก่กรรม	 เมื่อวันที่	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 และสภาเกษตรกรจังหวัด 

ราชบุรีได้ด�าเนินการคัดเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี	 คนใหม่เรียบร้อยแล้ว	 คือ	 นายสุทิน	 ชฎาด�า	 ซ่ึงม ี

ความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านพืชไร่	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 แทนต�าแหน่งท่ีว่างอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 

ตามหนังสือที่	สกจ.รบ	๐๑๐๔/๐๔๗	ลงวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๖๑	จากการประชุมคณะกรรมการด้านพืชไร่	ครั้งที่	๔/๒๕๖๑

(๑)	 เมื่อวันที	่๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นายสุทิน	ชฎาด�า	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้าน 

พืชไร่	พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบต่อไป

7.๖  คณะกรรมการด้านปาล์มน�้ามันและพืชพลังงาน

 ๑) มาตรการรักษาสมดุลน�า้มันปาล์มในประเทศ 

  ความเป็นมา

	 	 ด้วยผู้แทนคณะกรรมการด้านปาล์มน�้ามันและพืชพลังงาน	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้เข้าร่วมการประชุม

คณะอนุกรรมการเพื่อบริการจัดการปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มด้านการตลาด	 และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคา

ปาล์มน�้ามันตกต�่า	 โดยเสนอให้มีการน�าน�้ามันปาล์มไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าการผลิตไบโอดีเซล	 (B๑๐๐)	 และการส่งออก

น�้ามันปาล์มไปยังตลาดต่างประเทศ	 เพื่อเป็นการกระตุ้นราคาปาล์มน�้ามันให้ดีขึ้น	 และลดปริมาณสต็อกน�้ามันปาล์มดิบ 

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๑	 เม่ือวันที่	 ๑๑	 พฤศจิกายน	

๒๕๖๑	ได้มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ามันและน�า้มันปาล์ม	ปี	๒๕๖๑	รวมทั้งสิ้น	๖	มาตรการ	ซึ่งแนวทาง

การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�้ามันตกต�่าอยู่ในมาตรการปรับสมดุลน�า้มันปาล์มในประเทศ	มีรายละเอียดดังนี้

๑๐๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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	 	 ๑.	 การใช้น�า้มันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า	โดย	กฟผ.	มีเป้าหมายจะน�าน�า้มันปาล์มดิบ	ไปผลิต 

เป็นกระแสไฟฟ้าจ�านวน	 ๑๖๐,๐๐๐	 ตัน	 โดยระยะเวลาที่รับซื้อน�้ามันปาล์มดิบอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 

ถึงเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๒	

	 	 ๒.	 การส่งออกน�้ามันปาล์มดิบ	 โดยด�าเนินโครงการเร่งรัดส่งออกน�้ามันปาล์มดิบ	 ปี	 ๒๕๖๑	 ด้วยการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ส่งออกไม่เกินกิโลกรัมละ	๑.๗๕	บาท	

	 	 ๓.	 การใช้น�้ามันปาล์มดิบในการขนส่ง	 โดยเพิ่มสัดส่วนการผสมน�้ามันปาล์มในน�้ามันไบโอดีเซลจาก	 

B๖	เป็น	B๗	และเพิ่มสัดส่วนขึ้นอีกเป็น	B๒๐	ภายใน	๖	เดือน	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๖๑	ถึงเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๒

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 	 (๑)	 ปริมาณสต็อกน�้ามันปาล์มดิบส่วนเกินในระบบลดลงไม่น้อยกว่า	 ๑๖๐,๐๐๐	 ตัน	 ส่งผลให้ปริมาณ 

การผลิตน�้ามันปาล์ม	ความต้องการใช้และสต็อกน�า้มันปาล์มในประเทศอยู่ในระดับสมดุล

	 	 (๒)	 ราคาผลปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มหลังด�าเนินมาตรการปรับสูงขึ้น	 เมื่อเทียบกับราคาก่อน 

ด�าเนินมาตรการและมีเสถียรภาพมากขึ้น	

	 	 (๓)	 เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัด้านการส่งออก	ช่วยสร้างโอกาสและช่องทางการส่งออกน�า้มนัปาล์ม

ของไทยในระยาว	

 ๒) ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�า้มนัและผลติภณัฑ์จากปาล์มน�า้มนั พ.ศ. ...

  ความเป็นมา

	 	 ตามที่คณะกรรมการด้านปาล์มน�้ามันและพืชพลังงานได้ด�าเนินการจัดท�าหนังสือเพ่ือยืนยัน	 ร่างพระราช

บัญญัติปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�า้มัน	พ.ศ.	....	ฉบับปรับปรุงโดยสภาเกษตรกรแห่งชาต	ินั้น	

	 	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้รับการประสานทางโทรศัพท์ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ได้รับเรื่องไว ้

เพื่อทราบ	 และจะน�าเสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�้ามัน	 พ.ศ.	 ....	 ฉบับกฤษฎีกาต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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7.7 คณะกรรมการด้านประมง

 ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประมง (เพิ่มเติม)

  ความเป็นมา

	 	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล	 ได้ด�าเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

สตูลคนใหม่เรียบร้อยแล้ว	 ได้แก่	 นายสุนันท์	 พรหมอินทร์	 ซึ่งมีความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านประมง	 

สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิแทนต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการด้านประมงที่ว่างลง	

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการด้านประมง	 ครั้งที่	 ๕/๒๕๖๔	 เมื่อวันท่ี	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 มีมติให ้

แต่งตั้งนายสุนันท	์ พรหมอินทร์	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลคนใหม่	 เป็นกรรมการ	 ในคณะกรรมการ

ด้านประมง	แทนนายอภิมาตร	เหร็บควนเคี่ยม	พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบต่อไป

  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มาตรา	 ๑๑	 (๑๑)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 คณะ

อนุกรรมการ	คณะท�างาน	หรือที่ปรึกษาได้ตามความจ�าเป็น	

7.8 คณะกรรมการด้านข้าว

 ๑) คณะกรรมการด้านข้าว 
	 	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 คณะกรรมการด้านข้าว	 ได้พิจารณขับเคลื่อนโครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านข้าว	 

โดยจัดประชุมและจัดท�าโครงการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	จ�านวน	๕	ครั้ง	ดังนี้

   ครั้งที่ ๑	 ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที	่๑/๒๕๖๑	เมื่อวันที	่๒๒-๒๓	มกราคม	๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๒  ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	๒/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๖	กรกฎาคม	๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๓ 	ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒	กันยายน	๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๔		โครงการสัมมนา“เสริมสร้างความเข้มแข็งชาวนาโดยการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว 

	 	 	 	 เมื่อวันที	่๕	กรกฎาคม	๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๕		โครงการสัมมนารับฟังความเห็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งชาวนาและแก้ไขปัญหา 

	 	 	 	 ราคาข้าวอย่างเป็นระบบ	เมื่อวันที	่๑	กันยายน	๒๕๖๑

7.9  คณะกรรมการการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่าย

 ความเป็นมา

	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 โดยส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ได้ด�าเนินการ 

ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ดังนี	้

	 ๑.	 รับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๗	 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 โดยมีส�านักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร	 และส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ด�าเนินการ 

รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร	 ผลการด�าเนินการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร	 จนถึงวันที่	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 

รวม	๒,๙๒๑	องค์กร	โดยมีองค์กรเกษตรกรเดิมที่ขึ้นทะเบียนตามบทเฉพาะกาล	๑,๔๗๔	องค์กร	รวมทั้งสิ้น	๔,๓๙๕	องค์กร	

ตามตารางสรุปผลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเป็นรายภาค	
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	 ๒.	 จัดประชุมและจัดท�าโครงการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	จ�านวน	๕	ครั้ง

  ครั้งที่ ๑	 ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที	่๑/๒๕๖๑	เมื่อวันที	่๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๒	 ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที	่๒/๒๕๖๑	เมื่อวันที	่๑๐	กันยายน	๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๓	 โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกรจังหวัดชุมพรด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร	์ 

	 	 	 	 เมื่อวันที่	๘	มกราคม	๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๔	 โครงการสัมมนารับฟังความเห็นแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 

	 	 	 	 และองค์กรเกษตรกร	เมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๑

  ครั้งที่ ๕	 โครงการสัมมนารับฟังความเห็นแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 

	 	 	 	 และองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง	เมื่อวันที่	๙	กันยายน	๒๕๖๑

7.๑๐ คณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

 ความเป็นมา 

	 ด้วยคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ	 ได้จัดประชุม	 คร้ังที่	 ๕/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	๒๕๖๑	 

ที่ประชุมพิจารณา	 นายสุทิน	 ชฎาด�า	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี	 แสดงความจ�านงเข้าร่วมเป็น 

คณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ	 แทนนายวิชิต	 พันธ์เพียร	 อดีตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี	 ซึ่งถึงแก่กรรม	 

เมื่อวันที่	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ	 มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 

มีข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และประสบการณ์ในด้านเกษตรกรรมอื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ	 จึงมีมติแต่งตั้ง 

นายสุทิน	ชฎาด�า	เป็นคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ	

	 อนึ่ง	 นายสุทิน	 ชฎาด�า	 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี	 ผู้แทนเกษตรกร	 อ�าเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุร	ี 

ได้รับเลือกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี	 เมื่อวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 และ	 ที่ประชุม 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๔/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 รับทราบผลการเลือกนายสุทิน	 ชฎาด�า	 เป็น 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุร	ี

 ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ๑.	 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๓	มาตรา	๑๑(๑๑)	แต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	

คณะท�างาน	หรือที่ปรึกษาตามความจ�าเป็น

	 ๒.	 มติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๕๗	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 เมษายน	๒๕๕๗	 ระเบียบวาระที่	 ๔	 

สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติมอบอ�านาจให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เป็นผู้มีอ�านาจลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ของคณะกรรมการประจ�าสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๓	มาตรา	๑๑(๑๑)	 

แต่งตั้งคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 คณะท�างาน	 หรือที่ปรึกษาตามความจ�าเป็น	 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

ชุดต่างๆ
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7.๑๑  คณะกรรมการด้านพืชสวน

7.๑๒ คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม 
 และงบประมาณ

 ๑) การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 

  แผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ (เพิ่มเติม) 

  ความเป็นมา

	 	 ด้วยนายเรืองเดช	 สุขสมบูรณ์	 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย	 ขอลาออกจากคณะกรรมการ 

ด้านยุทธศาสตร์	การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ	ดังนั้น	เพื่อให้จ�านวนกรรมการและ	ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ต่างๆ	ของคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ฯ	ครบถ้วนสมบูรณ์	และสามารถปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ	 ในการประชุม	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๒	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 จึงมีมติเห็นชอบให้ม ี

การปรับปรุงคณะกรรมการ	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่งเดิม ต�าแหน่งใหม่

๑.		นายสมหมาย	ค�ามาสาร	 กรรมการและเลขานุการ รองประธานคณะกรรมการ	คนที่	๒

๒.		นายประทีป	กลีบแก้ว	 รองประธานคณะกรรมการ	คนที	่๓ กรรมการ

๓.		นายวรายุทธ์	ธนโชคสว่าง	 รองประธานคณะกรรมการ	คนที	่๔ กรรมการ

๔.		นางสาวโสภาพรรณ	กาสมสัน	 กรรมการและเลขานุการ กรรมการ

๕.		นายมนตรี	ถาวร ที่ปรึกษากรรมการ	(แต่งตั้งเพิ่ม)

๖.		นายธีระ	วงษ์เจริญ กรรมการ	(แต่งตั้งเพิ่ม)

๗.		ผู้แทนส�านักปลัดกระทรวงเกษตร

	และสหกรณ์

กรรมการ	

(แต่งตั้งแทนนางสาวลดาวัลย	์ค�าภา)

  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

	 	 ๑.	 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มาตรา	 ๑๑	 (๑๑)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 

คณะอนุกรรมการ	คณะท�างาน	หรือที่ปรึกษาตามความจ�าเป็น

	 	 ๒.	 มติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 คร้ังที่	 ๔/๒๕๕๖	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 มีมต ิ

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 สมาชิกสามารถเป็นกรรมการได้ไม่เกิน	 ๒	 คณะ	 แต่ละคณะ 

มีได้ไม่เกิน	๑๕	คน	ส�าหรับคณะกรรมการที่มีจ�านวนไม่ถึง	๑๕	คน	สามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้

	 	 เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม 

และงบประมาณ	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเพิ่มเติมดังรายชื่อตาม 

ที่เสนอ	 	

๑๐9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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 ๒)  พิจารณากรอบการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ความเป็นมา

  กระบวนการและวิธีการตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

	 	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 รวบรวมค�าของบประมาณจากส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 

ทั่วประเทศ	 และหน่วยงานส่วนกลาง	 จัดท�าเป็นค�าของบประมาณของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 โดยสอดคล้อง 

กับภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)	แผนปฏิรูป	๑๑	ด้าน	ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๒	 (๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	 ๔.๐	 นโยบายประชารัฐ	 และยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงาน 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกระทรวงที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ	 เป็นวงเงินทั้งสิ้นจ�านวน	 ๑,๕๕๒,๓๔๓,๑๐๐	 บาท	 

(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	สรุปรายละเอียด	ดังนี้

รายการ จ�านวนเงิน (บาท)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๕๒,๓๔๓,๑๐๐

๑.  งบบุคลากร ๒๕๐,๕๖๐,๕๐๐

๑.๑		เงินเดือน ๒๒๘,๒๕๘,๕๐๐

๑.๒		งบบุคลากรรองรับการปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุ

และการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ

๑๓,๗๑๖,๐๐๐

๑.๓		บ�าเหน็จ ๘,๑๐๖,๐๐๐

๑.๔		เงินเพิ่มปรับวุฒิการศึกษา ๔๘๐,๐๐๐

๒. งบด�าเนินงาน ๓๙๘,๑๕๕,๒๐๐

๒.๑		ค่าตอบแทน ๙๙,๘๐๔,๖๐๐

๒.๑.๑		ค่าอาหารท�าการนอกเวลา ๑,๔๙๒,๖๐๐

๒.๑.๒		ค่าสวัสดิการ ๒๓,๒๗๐,๐๐๐

๒.๑.๓		ค่าเบี้ยประชุม ๗๕,๐๔๒,๐๐๐

๒.๒		ค่าใช้สอย ๒๐๐,๐๑๒,๗๐๐

๒.๒.๑		ค่าเช่าทรัพย์สิน	(เช่าอาคารที่ท�าการ) ๑๓,๘๖๕,๔๐๐	

๒.๒.๒		ค่าธรรมเนียมการเช่าอาคารราชพัสดุ ๔๕๖,๐๐๐	

๒.๒.๓		ค่าเช่ารถยนต์ ๑๗,๔๖๐,๐๐๐	

๒.๒.๔		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๓,๘๒๕,๖๐๐

๒.๒.๕		ค่าเบี้ยเลี้ยง	ที่พัก	และพาหนะ ๗๔,๔๕๔,๘๐๐	

๒.๒.๖		ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๔,๐๙๘,๐๐๐	

๒.๒.๗		ค่าจ้างเหมาบริการ ๓๒,๐๓๗,๖๐๐	
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รายการ จ�านวนเงิน (บาท)

๒.๒.๘		ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๔๑,๘๘๑,๖๐๐

	๒.๒.๙			ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ๑๐,๒๕๗,๗๐๐

	๒.๒.๑๐	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๒,๐๔๐,๐๐๐

๒.๓			ค่าวัสดุ ๑๖,๓๔๐,๗๐๐

๒.๓.๑		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๒,๖๒๓,๒๐๐

๒.๓.๒		วัสดุงานบ้านงานครัว ๑,๔๒๒,๐๐๐

๒.๓.๓		วัสดุงานบ้านงานครัว ๔,๓๒๘,๗๐๐

๒.๓.๔		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๔๒๒,๐๐๐

๒.๓.๕		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๓,๐๑๒,๐๐๐

๒.๓.๖		วัสดุคอมพิวเตอร์ ๓,๕๓๒,๘๐๐

๒.๔		ค่าสาธารณูปโภค ๑๕,๕๐๐,๔๐๐

๒.๔.๑		ค่าโทรศัพท์ส�านักงาน ๑,๓๕๓,๖๐๐

๒.๔.๒		ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓,๔๐๘,๐๐๐

๒.๔.๓		ค่าน�้าประปา ๖๕๘,๘๐๐

๒.๔.๔		ค่าไฟฟ้า ๖,๐๒๔,๐๐๐

๒.๔.๕		ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข ๓,๐๗๒,๐๐๐

๒.๔.๖		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๙๘๔,๐๐๐

๓.  งบลงทุน ๑๙,๕๙๑,๕๐๐ 

๓.๑		ค่าครุภัณฑ์ ๑๐,๐๕๖,๕๐๐

๓.๑.๑		ครุภัณฑ์ส�านักงาน ๕,๐๗๘,๖๐๐

๓.๑.๒		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒,๗๔๙,๓๐๐

๓.๑.๓		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๘๒๖,๐๐๐

๓.๑.๔		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๑๒๔,๒๐๐

๓.๑.๕		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๒๗๘,๔๐๐

๓.๒		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๙,๕๓๕,๐๐๐

๓.๒.๑		ก่อสร้างส�านักงาน ๙,๕๓๕,๐๐๐

๔. งบรายจ่ายอื่น ๙๕๐,๕๓๒,๗๐๐

(๑)	 แผนงาน	:	การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กร

เกษตรกร

๑.	 โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเกษตรกรกรรมระดับต�าบล ๑๕,๔๐๐,๐๐๐

๒.	 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ๑๙,๒๕๐,๐๐๐

๑๑๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



รายการ จ�านวนเงิน (บาท)

๓.	 โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต�าบล/อ�าเภอ ๒๓,๑๐๐,๐๐๐

๔.	 โครงการจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๕.	 โครงการพัฒนาศูนย์สัมมาชีพไปสู่เกษตรอินทรีย์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

(๒)	 แผนงาน	:	เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานในการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่

เกษตรกรแบบบูรณาการ

๓,๘๕๐,๐๐๐

๑.	 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการ	 พัฒนาและแก้ปัญหาของ

เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมแบบมีส่วนร่วม

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๒.	 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร	 ภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

(๓)	 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ ๘๔๓,๙๓๒,๗๐๐

 ข้อเสนอ 

	 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 วงเงินทั้งสิ้นจ�านวน	

๑,๕๕๒,๓๔๓,๑๐๐	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

8. ผลการด�าเนินการคณะท�างานต่าง ๆ 

 ๑) คณะท�างานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ...

	 	 ความคืบหน้าการด�าเนินงานของคณะท�างานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	....

  ความเป็นมา

	 	 ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๕/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 ได้แต่งตั้ง 

คณะท�างานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าข้อเสนอความคิดเห็นต่อ	 ร่างพระราชบัญญัติข้าว	

พ.ศ.	....	และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิได้อนุมัติให้มีการประชุมคณะท�างานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	....	นั้น	

	 	 คณะท�างานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 ....	 ขอสรุปผลการประชุมคณะท�างานพิจารณาร่าง 

พระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	....	ดังนี	้

  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีข้อสรุป ดังนี้

	 	 ๑.		คณะท�างานฯ	 เห็นชอบในหลักการและเหตุผล	 ให้มีร่างพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 ....	 โดยคณะ 

ท�างานฯ	 จะท�าการศึกษาและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 ....	 ฉบับปรับปรุงวันที่	 ๒๕	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 

ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิจัดท�าขึ้นเป็นโครงร่างในการพิจารณาจัดท�าข้อเสนอ	ร่างพระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	....

	 	 ๒.		คณะท�างานได้ก�าหนดกรอบและแผนการปฏิบัติงาน	 โดยให้จัดท�าข้อเสนอความคิดเห็นร่างพระราช

บัญญัติข้าว	พ.ศ.	....	ให้แล้วเสร็จภายในวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๑
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	 	 ๓.		ปรับปรุงเพิ่มเติมคณะท�างานฯ	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑	 โดยให้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นคณะท�างานและที่ปรึกษา	 จ�านวน	 ๒	 ท่านคือ	 

รศ.ดร.ศักดา	 อินทรวิชัย	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาเกษตรกลวิธาน	 คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ 

นายโอวาท	ยิ่งลาภ	ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพระราชด�าริ	กรมการข้าว	เป็นคณะท�างานและที่ปรึกษา	

	 		 	 ๓.๒	 ให้มีการปรับปรุงแต่งตั้งรองประธานคณะท�างานฯ	 จ�านวน	 ๒	 ท่าน	 คือ	 นายสุพจน์	 ป้อมชัย	

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดล�าพูน	และนายธวัชชัย	ถนอมลิขิต	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี

  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อสรุป ดังนี้

	 	 ๑.		การจัดการประชุมได้เชิญบุคคลภายนอกมาให้ข้อมูลข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 ....	 

จ�านวน	 ๒	 ท่าน	 มีเพียงผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์	 นายกฤชธนา	ทองประเสริฐ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรการค้าข้าว	 

ส�าหรับนายกิตติศักดิ	์รัตนวราหะ	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ติดภารกิจไม่สามารถมาให้ข้อมูลข้อคิดเห็นได้

	 	 ๒.		การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	 ....	 ได้ใช้ร่างพระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	 ....	 ฉบับวันที	่ ๑๙	

ตุลาคม	๒๕๖๑	ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิเป็นร่างหลัก	เพื่อประกอบการพิจารณา	

ซึ่งประกอบด้วย	๖	หมวด	และบทเฉพาะกาล	จ�านวน	๓๗	มาตรา	ผลการพิจารณาของคณะท�างานฯ	มีการปรับปรุงแก้ไข

และเพิ่มเติมเป็น	 ๘	 หมวด	 และบทเฉพาะกาล	 จ�านวน	๕๒	 มาตรา	 โดยมีการแก้ไขปรับปรุงหมวด	๑	 หมวด	 เพิ่มหมวดใหม	่ 

๒	 หมวด	 แยกเป็นรายมาตราโดยปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมเพื่อให้กระชับและครบถ้วน	 จ�านวน	 ๘	 มาตรา	 และจัดท�า 

มาตราใหม่เพิ่มเติม	จ�านวน	๑๕	มาตรา

	 	 ๓.		สาระส�าคัญของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าวพ.ศ.	....	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 ๓.๑		การก�าหนดให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร	 การปลูกข้าวและเกษตรกรรมย่ังยืน	 ในมาตรา	

๒๒	 และ	 ๒๓	 เพื่อให้รัฐสามารถส่งเสริมและสนับสนุนชาวนา	 องค์กรชาวนาและผู้ประกอบกิจการข้าว	 ครบวงจรตลอด 

ห่วงโซ่การผลิต	 โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ลดต้นทุนการผลิต	 และผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง 

กับการส่งออก

	 		 	 ๓.๒		ให้มีกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนา	 ในมาตรา	 ๒๔-๒๖	 และ๓๔-๔๒	ที่เป็นแหล่งรายได้ส�าหรับ 

การส่งเสริมและสนับสนุนชาวนา	องค์กรชาวนาและผู้ประกอบกิจการข้าว	 เพื่อให้ชาวนาและองค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง	

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 	 	 ๓.๓		ให้มีหมวดค้าข้าว	 เพื่อให้การค้าข้าวทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ	 เกิดความ 

เป็นธรรมท้ังระบบ	 และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 ....	 จึงให้มีการยกเลิก	 พระราชบัญญัติ 

ค้าข้าว	พ.ศ.๒๔๘๙

  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อสรุป ดังนี้

	 	 ๑.		การตรวจทานข้อเสนอและความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 .....	 ที่ประชุมได้เห็นชอบ 

ให้สภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง	 (สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีและสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง)	 เตรียมรายชื่อ 

เกษตรกร	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	รายชื่อ	หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เสนอร่างประกอบ

	 	 ๒.	 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดท�าข้อเสนอเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค้าข้าว	 ในกรณีที่ให้มีการยกเลิก 

พระราชบัญญัติค้าข้าว	พ.ศ.๒๔๘๙	เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

	 	 ๓.		การยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี	 ท่ีท�าเนียบรัฐบาล	 ผู้บริหารของส�านักนายกรัฐมนตรี	 มารับเร่ือง 

และจะน�ากราบเรียนนายกรัฐมนตร	ีและเรียนรองนายกรัฐมนตร	ี(นายวิษณุ	เครืองาม)	ต่อไป

๑๑๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 	 ๔.		การยื่นเรื่องต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และประธานคณะกรรมาธิการการเกษตร	 

และสหกรณ์	 ท่านประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 พลเอกดนัย	 มีชูเวท	 และรองประธานกรรมาธิการ 

การเกษตรและสหกรณ์	 (นายอิสระ	 ว่องกุศลกิจ)	 เป็นผู ้รับเรื่องและพร้อมที่จะด�าเนินการให้หากมีการพิจารณา	 

ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยจะเสนอให้ตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกรรมาธิการวิสามัญ	 เพ่ือชี้แจงให้ข้อมูล 

ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 มีความต้องการที่จะท�างานร่วมกับ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ	ขอให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ประสานมาในโอกาสต่อไป

  เอกสารประกอบ 

	 	 ร่างพระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	.....ฉบับคณะท�างานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว	พ.ศ.	....	สภาเกษตรกร

แห่งชาติ

 ๒) คณะท�างานขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค

  ความเป็นมา

	 	 ด้วยนายสมชาย	แสวงการ	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ	ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติด 

ให้โทษ	 (ฉบับที่...)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่	 ๑	 และ 

ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ	 จ�านวน	 ๒๙	 คน	 พิจารณาแปรญัตติก่อนน�ากลับเข้าสู่การพิจารณาในวาระ	 ๒	 และ	 ๓	 ต่อไป	 

ซึ่งร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่...)	 พ.ศ.	 ....	 ก�าหนดให้สามารถขออนุญาตผลิต	 น�าเข้า	 หรือส่งออก 

ยาเสพติดให้โทษประเภท	 ๕	 ประกอบด้วย	 กัญชาและกระท่อม	 เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�าไปใช ้

ในการรักษาโรคเฉพาะตัวได้	 เช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษประเภท	๒	 แบบฝิ่นและมอร์ฟีน	 พร้อมทั้งเสนอให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 เป็นผู้ก�าหนด	 โดยไม่ถือว่ามีความผิดกฎหมาย	 ประกอบกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 ได้ก�าหนดประเด็น 

การเกษตรสร้างมูลค่า	 โดยเกษตรชีวภาพ	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ	น�าไปสู ่

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม	 และฐานทรัพยากรชีวภาพ	 โดยส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 

เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่	 เพื่อการผลิต	 แปรรูป	 ส�าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์	 

การสร้างเสริมสุขภาพ	 และส่งเสริมการวิจัยพัฒนา	 และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๓	มาตรา	๑๑	 (๕)	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดแนวทางเกษตรกรรม	

และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม

	 	 ทั้งนี้	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 เรื่อง	 กัญชา 

เพื่อการป้องกันโรค	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุม	 ๓๐๑	 อาคารวชิรานุสรณ์	 คณะเกษตร	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน	 กรุงเทพฯ	 ที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการป้องกัน

รักษาโรค	มีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

	 	 ๑.		 นายประพัฒน์	ปัญญาชาติรักษ์		 ประธานคณะท�างาน

	 	 ๒.		 นายสุเทพ	เลาหะวัฒนะ	 รองประธานคณะท�างาน	

	 	 ๓.		 นายบันฑูร	นิยมาภา	 คณะท�างาน	

	 	 ๔.		 น.พ.สมยศ	กิตติมั่นคง	 คณะท�างาน

	 	 ๕.		 พ.ญ.อรพรรณ์	เมธาดิลกกุล	 คณะท�างาน
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	 	 ๖.		 พ.ต.ท.อมระ	มั่นดี	 	 คณะท�างาน

	 	 ๗.		 นายอมร	ภัทรธารา		 คณะท�างาน

	 	 ๘.		 นายวิชิต	นันทวรวัน		 คณะท�างาน

	 	 ๙.		 นายมนตรี	ถาวร	 	 คณะท�างาน

	 	 ๑๐.		นางสาวปุณยา	มณีรัตนบวรชัย	 คณะท�างานและเลขานุการ

	 	 ๑๑.		นางมัลลิกานต	์ทูปิยะ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑๒.		นายโสวัจ	อาทรเมทนี	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 โดยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 ๑.		 ติดตามสถานการณ์การด�าเนินงานด้านกฎ	ระเบียบ	กฎหมาย	มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

	 	 ๒.		 รวบรวมข้อมูลความคิดเห็น	 พร้อมประเมินผลกระทบที่จะเกิดแก่เกษตรกร	 ภาคการเกษตร	 และ

ประชาชนทั่วไป

	 	 ๓.		 จัดท�าข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์แก่เกษตรกร	ภาคการเกษตร	 และ

ประชาชนทั่วไป

	 	 ๔.		 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชา

	 	 ๕.		 ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 มาตรา	 ๑๑	 (๑๑)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 คณะ

อนุกรรมการ	คณะท�างาน	หรือที่ปรึกษาได้ตามความจ�าเป็น	

 ๓) ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร

  โครงสร้างอัตราก�าลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(หน่วย	:	คน)

ระดับต�าแหน่ง
กรอบอัตราก�าลัง ผู้ครองต�าแหน่ง

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

บริหารสูง ๑ - ๑ -

บริหารต้น ๔ - ๒ -

อ�านวยการสูง ๔ ๗๗ ๔ ๖๓

อ�านวยการต้น ๑๔ ๑๔๔ ๙ ๑๐๓

ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส ๓๓ ๓๑๘ ๓๑ ๓๑๗

รวม ๕๖ ๕๓๙ ๔๗ ๔๘๓

รวมทั้งสิ้น ๕๙๖ ๕๓๐

หมายเหตุ : ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

๑๑๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



  การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน

	 	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ได้ด�าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน	ดังนี้

	 	 ๑.	 ด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 

ในต�าแหน่งพนักงานกลุ่มปฏิบัติการ	ได้แก่

   v		ต�าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   v		ต�าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   v		ต�าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

   v		ต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

	 	 	 โดยส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานใหม่จากผู้สอบแข่งขันได้	 

ที่ขึ้นบัญชีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในกลุ่มปฏิบัติการ	 ต�าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	 ต�าแหน่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนปฏิบัติการ	 ต�าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	 ต�าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	 ในต�าแหน่ง 

ที่ว่างอยู่และทดแทนในต�าแหน่งที่พนักงานลาออก	จ�านวนทั้งสิ้น	๕๕	ราย

	 	 ๒.	 ด�าเนนิการสอบคดัเลอืกพนกังานเพ่ือเลือ่นขึน้แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส�านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัด	จ�านวน	๑๘	จังหวัด	ซึ่งมีผู้สอบผ่านการคัดเลือก	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๐	ราย

	 	 ๓.	 ด�าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกร

แห่งชาต	ิจ�านวน	๑	ราย

	 	 ๔.		 ด�าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกร

แห่งชาต	ิจ�านวน	๑	ราย

	 	 ๕.		 ด�าเนินการสอบปรับเปลี่ยนสายงานของต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นนักจัดการงาน

ทั่วไปปฏิบัติการ	จ�านวน	๑๔	ราย	ซึ่งมีผู้สอบผ่านการคัดเลือก	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๑	ราย

	 	 ๖.		 ด�าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานระดับอ�านวยการต้นเป็นระดับอ�านวยการสูง	ในต�าแหน่ง

หัวหน้าตรวจสอบภายใน	กลุ่มการก�ากับดูแลการบริหารจัดการที่ดี	จ�านวน	๑	ราย

  การพัฒนาบุคลากร

  ๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงาน

การประชุม” ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการบรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณพศ	 ๒๕๕๘-๒๕๖๑	 ให้มีความรู ้

ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนรูปแบบต่างๆ	 ของหนังสือราชการและการจดรายงานประชุม	 โดยแบ่ง 

การอบรมออกเป็น	 ๓	 รุ่น	 ได้แก่	 รุ่นที่	 ๑	 จ�านวน	 ๕๒	 คน	 ระหว่างวันที่	 ๒๖–๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 จ�านวน	 ๔๔	 ราย	 

รุ่นท่ี	 ๒	 จ�านวน	 ๔๔	 คน	 ระหว่างวันที่	 ๑๗–๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 จ�านวน	 ๓๖	 รายประกอบด้วย	 รุ่นท่ี	 ๓	 จ�านวน	 

๔๐	 คน	 ระหว่างวันที่	 ๒๒–๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 จ�านวน	 ๓๒	 ราย	ณ	 โรงแรม	 เดอะรอยัล	 เจมส์	 กอล์ฟ	 รีสอร์ต	 

ถนนศาลายา–บางภาษ	ีต�าบลศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑลอ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

   วัตถุประสงค์

	 	 	 ๑)		 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหนังสือราชการและรายงานการประชุมให้ผู้เข้าอบรม

สามารถอธิบายความหมายความส�าคัญ	และความแตกต่างของหนังสือราชการ	และรายงานการประชุม	ประเภทต่างๆ	ได้

	 	 	 ๒)	 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค	 การใช้ภาษา	การสรุปเนื้อหา	การย่อความ	การขยายความ	พร้อมทั้ง 

การเรียบเรียงความคิด	 และรูปแบบการเขียนหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก	 หนังสือภายใน	 และหนังสือประทับตรา	

รวมถึงเทคนิคการจดรายงานการประชุมประเภทต่างๆ
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	 	 	 ๓)	 เพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะ	 และฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ	 และจดรายงาน	 การประชุม 

ที่ถูกต้อง	มีความชัดเจน	สามารถจัดท�าได้อย่างรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

   กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาด�าเนินการ

	 	 	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ (ส่วนกลาง)	 และส�านักงาน

สภาเกษตรจังหวัด	 ระดับปฏิบัติการที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง	 ปี	 ๒๕๕๘–๒๕๖๑	 ซึ่งยังไม่เคยผ่านการอบรม	 หลักสูตรนี ้

มาก่อน	 และผู้สังเกตการณ์	 วิทยากรเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 (ส่วนกลาง)	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๑๓๖	 คน	 

โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น	๓	รุ่น	ดังนี้

   รุ่นที่ ๑ จ�านวน ๕๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑	ประกอบด้วย

   v	 พนักงานระดับปฏิบัติการของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ(ส่วนกลาง)		จ�านวน	๑	คน

   v	 พนักงานระดับปฏิบัติการของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด		 จ�านวน	๔๓	คน

   v	 ผู้สังเกตการณ์	วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ	จ�านวน	๘	คน

	 	 	 	 (ส่วนกลาง)

   รุ่นที่ ๒ จ�านวน ๔๔ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

   v	 พนักงานระดับปฏิบัติการของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ(ส่วนกลาง)		จ�านวน	๑๐	คน

   v	 พนักงานระดับปฏิบัติการของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด		 จ�านวน	๒๖	คน

   v	 ผู้สังเกตการณ์	วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ	จ�านวน	๘	คน

	 	 	 	 (ส่วนกลาง)

   รุ่นที่ ๓ จ�านวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑	ประกอบด้วย

   v	พนักงานระดับปฏิบัติการของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	(ส่วนกลาง)		 จ�านวน	๖	คน

   v	พนักงานระดับปฏิบัติการของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด		 จ�านวน	๒๖	คน

   v	ผู้สังเกตการณ์	วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ	 จ�านวน	๘	คน

	 	 	 	 (ส่วนกลาง)

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 	 	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู	้ทักษะและเทคนิคแนวทางในการเขียนหนังสือราชการ	

การจดรายงานการประชุม	 ได้อย่างชัดเจน	 ถูกต้อง	 เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 สภาเกษตรกร 

จังหวัด	ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

  ๒.  โครงการอบรม “การผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” จ�านวน	๔	รุ่น

   รุ่นที	่๑		จัดอบรมระหว่างวันที	่๒๖-๒๘	มีนาคม	๒๕๖๑	ณ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	ที่	๑๑	 

ต�าบลวังทอง	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก

   รุ่นที	่๒		จัดอบรมระหว่างวันที	่๒	–	๔	เมษายน	๒๕๖๑	ณ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	ที่	๕	 

ต�าบลหนองบัวศาลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

   รุ่นที	่๓		จัดอบรมระหว่างวันที	่๒๓-๒๕	เมษายน	๒๕๖๑	ณ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	ที่	๑๕	 

ต�าบลเขาใหญ	่อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี

๑๑7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



  ๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพ่ิมศักยภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการบันทึก

บัญชีออนไลน์ส�าหรับบุคลากรส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๗ จังหวัด 

   ๑.  หลักการและเหตุผล

	 	 	 	 ตามทีส่�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาตไิด้พัฒนาการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณและการบนัทกึบญัชี	

ในระบบงานบัญช	ีที่เป็นระบบ	On-line	 เริ่มใช้งาน	 (Implement)	ทั้งส่วนกลางส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ (สกช.)	

และส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 (สกจ.)	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 เป็นต้นมา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการการเงินและบัญชี	 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและการบันทึกบัญชีได้	 ถูกต้องตามมาตรฐานและมีความรวดเร็ว 

วันต่อวัน	การค้นหาข้อมูลย้อนหลังมีข้อมูลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบ

การตัดสินใจในการบริหาร	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับของ	 สกช.	 สามารถน�าระบบสารสนเทศ 

ไปใช้ในการบริหารการติดตามงานและการตัดสินใจโดยเข้าถึงข้อมูลเพื่อการบริหารงานได้ทุกสถานท่ี	 ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล	โน๊ตบุ๊ค	แทบ็เลต	และเครือ่งโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสทิธภิาพการยิง่ขึน้	และเพือ่ให้สภาเกษตรกร

แห่งชาติ	 (สกช.	 และ	 สกจ.)	 เป็นองค์กรที่มีระบบสารสนเทศ	 ทางการเงิน	 การบัญชี	 และงบประมาณที่ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 

วันต่อวัน	 ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจทางการบริหารให้มีความถูกต้องและทันการ	 ซึ่งใน 

การด�าเนินการดังกล่าว	 ได้จัดอบรมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ให้แก่ผู้จัดท�าบัญชีของ	 สกช.	 และ	 สกจ.	 ท้ัง	 ๗๗	 จังหวัด	 

ใน	 ๓	 หลักสูตรประกอบด้วย	 ๑)	 หลักสูตร	 การฝึกอบรมการใช้งานระบบ	๒)	 หลักสูตรการฝึกอบรมการขึ้นระบบงาน	 

(Go	live)	และ	๓)	หลักสูตรการปิดงบการเงินแล้ว	นั้น	

	 	 	 	 เนื่องจากในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้จัดสรรงบประมาณ	 

ตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี	พ.ศ	 ๒๕๖๒	 ของสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ ให้กับส�านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัด	 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ของแต่ละส�านักงาน	 โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ

การบันทึกบัญชี	 ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน	 การเก็บ	 รักษา

เงิน	 การยืมเงิน	 การบัญช	ี และการงบประมาณ	พ.ศ	๒๕๕๕	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และบันทึกบัญชีในระบบงานระบบ	 

On-line	ให้ถูกต้องตามแผนงานที่ก�าหนดและเป็นปัจจุบัน	ประกอบกับส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิได้บรรจุพนักงาน

ใหม่เพ่ือปฏิบัติงานส่วนกลางและในแต่ละส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและบันทึกบัญชีด้วย	ดังนั้น	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบันทึกบัญชี

ของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 (สกช.)	 และส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 (สกจ.)	 ได้เพ่ิมพูนความรู้	 ความเข้าใจ	 

ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน	 การเก็บ	 รักษาเงิน	 การยืมเงิน	 

การบัญชี	 และการงบประมาณ	 พ.ศ	 ๒๕๕๕	 และระเบียบที่เก่ียวข้อง	 และบันทึกบัญชีในระบบงานระบบ	 On-line	 

มีความถูกต้องตามมาตรฐานและมีความรวดเร็ววันต่อวัน	 เพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลย้อนหลังสามารถน�า 

ข้อมลูมาวเิคราะห์	ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	และเพือ่เป็นสารสนเทศส�าหรับผูบ้รหิารทกุระดับ	ของ	สกช.	น�าไปใช้ในการบริหาร

การติดตามงานและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	การบันทึกบัญชีออนไลน์	

ส�าหรับบุคลากรส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	๗๗	จังหวัด	

    ๒. วัตถุประสงค์ 

	 	 	 	 	 ๑)		เพื่อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 มีระบบบัญชีที่เป็นระบบออนไลน์	 ซึ่งให้ข้อมูลทางด้าน 

การเงิน	 การบัญชี	 งบประมาณแบบ	 Real	 Time	 ทั้งของ	 สกช.	 และ	 สกจ.	 ๗๗	 จังหวัด	 ตั้งแต่งบการเงิน	 ประจ�าเดือน	 

ตุลาคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 ๒)	 เพื่อให้	 สกช.	 มีระบบข้อมูลทางการเงิน	 การบัญชี	 และงบประมาณ	ที่สามารถน�าไป 

ใช้ประโยชน์ทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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	 	 	 	 	 ๓)	 เพือ่เป็นสารสนเทศส�าหรบัผูบ้รหิารทกุระดบัของ	สกช.	และ	สกจ.น�าไปใช้ในการบริหารงาน	 

ติดตามงาน	 และการรายงานผลการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะด�าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐	 

เป็นต้นไป	 โดยการพัฒนาระบบบัญชี	 การเงิน	 และงบประมาณของส�านักงาน	 สภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัด	 ระยะที่	 ๒	 จะเป็นระยะท่ีน�าระบบงานออนไลน์	 ที่พัฒนาเสร็จแล้วมาใช้งาน	 (Implement)	 กับ	 

สกจ.	(หลังจากที่น�ามาใช้งานกับ	สกช.	ในระยะที	่๑	แล้ว)

   ๓. วิธีการฝึกอบรม 

	 	 	 	 ๓.๑.	 บรรยาย	

	 	 	 	 ๓.๒.		สาธิตการใช้งานในระบบ

	 	 	 	 ๓.๓.	 ฝึกปฏิบัติ

    ขั้นตอนการบรรยาย

	 	 	 	 ๑)	 ตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆ	 ในการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบัญชีการเงินและ 

งบประมาณออนไลน์ของ	สกช.	และ	สกจ.	เช่น	ความพร้อมของสถานที่	อุปกรณ	์ระบบอินเตอร์เน็ต

	 	 	 	 ๒)	 ด�าเนินการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ	การเงิน	และงบประมาณ	ดังนี้

	 	 	 	 	 •	 ประชุมอธิบายวัตถุประสงค์	 และผลที่จะได้รับจากการใช้งานระบบบัญชี	 การเงิน	 

และงบประมาณออนไลน	์รวมทั้งแผนและระยะเวลาในการด�าเนินงานการน�าระบบมาใช้งาน

	 	 	 	 	 •	 ให้การฝึกอบรมโดยวิธีบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบัญชี	 การเงิน	 และ 

งบประมาณออนไลน์

	 	 	 	 	 •	 แนะน�าการเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน	 (Master	 File)	 และข้อมูลยอดยกมา	 (Opening	

Balance)	 ตามแบบฟอร์มท่ีเตรียมไว้	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีกลับไปรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน	 (Master	 File)	 และข้อมูล 

ยอดยกมา	(Opening	Balance)	ของแต่ละ	สกจ.	ส่งให้วิทยากรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

บัญชี	การเงิน	และงบประมาณออนไลน์	เพื่อเตรียมการขึ้นระบบต่อไป	โดยข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้

	 	 	 	 	 	 ๑)	 ข้อมูลพื้นฐาน	(Master	File)

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๑)	 ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๒)		 ข้อมูลลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๓)		 ข้อมูลลูกหนี้อื่น-นิติบุคคล

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๔)		 ข้อมูลลูกหนี้อื่น-บุคคลธรรมดา

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๕)		 ข้อมูลเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๖)		 ข้อมูลเจ้าหนี้-นิติบุคคล

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๗)		 ข้อมูลเจ้าหนี้-บุคคลธรรมดา

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๘)		 ข้อมูลใบส�าคัญค้างจ่าย

	 	 	 	 	 	 	 ๑.๙)		 ข้อมูลสินทรัพย์

	 	 	 	 	 	 ๒)	 ข้อมูลยอดยกมา	(Opening	Balance)

	 	 	 	 	 	 	 ๒.๑)		 ยอดยกมางบทดลอง	

	 	 	 	 	 	 	 ๒.๒)		 รายละเอียดเงินฝากกระแสรายวัน

	 	 	 	 	 	 	 ๒.๓)		 รายละเอียดเงินทดรองจ่าย

	 	 	 	 	 	 	 ๒.๔)		 รายละเอียดลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

	 	 	 	 	 	 	 ๒.๕)		 รายละเอียดลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก

	 	 	 	 	 	 	 ๒.๖)		 รายละเอียดเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ
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	 	 	 	 	 	 	 ๒.๗)		 รายละเอียดเจ้าหนี้-บุคคลภายนอก

	 	 	 	 	 	 	 ๒.๘)		 ข้อมูลใบส�าคัญค้างจ่าย

    ขั้นตอนการสาธิต

	 	 	 	 การอบรมฝึกปฎิบัติและน�าพาเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินของ	สกจ.	ในการขึ้นระบบ	(Go	Live)	

ระบบบัญช	ีการเงิน	และงบประมาณออนไลน์

	 	 	 	 การอบรมฝึกปฎิบัติและน�าพาเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินของ	 สกจ.	 ในการขึ้นระบบ	 (Go	 Live)	

ระบบบัญช	ีการเงิน	และงบประมาณออนไลน์	ของ	สกจ.	๗๗	จังหวัด	จังหวัดละ	๒	คน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีของ	สกจ.	

สามารถขึ้นระบบบัญช	ีการเงิน	และงบประมาณออนไลน์ได	้

    ขั้นตอนการด�าเนินการขึ้นระบบ	 วิทยากรน�าพา	 (Coaching)	 การขึ้นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 

ของแต่ละ	สกจ.	โดยให้ค�าแนะน�าตามขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 	 	 ๑)	 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	Master	File	และ	Opening	Balance

	 	 	 	 ๒)	 การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละ	สกจ.	ตั้งแต่เดือน	ต.ค.	๒๕๖๑

	 	 	 	 	 •	 การจองงบประมาณ

	 	 	 	 	 •	 การตั้งหนี้

	 	 	 	 	 •	 การจ่ายเงิน

	 	 	 	 	 •	 การรับเงิน

	 	 	 	 	 •	 การปรับปรุงรายการ

	 	 	 	 	 •	 การรับสินทรัพย์เข้าทะเบียน

	 	 	 	 	 •	 การค�านวณค่าเสื่อมราคา

	 	 	 	 	 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ	 สกจ.	 จะน�าไปบันทึกรายการบัญชีต่อ	 โดยมีทีมสนับสนุน	 

(Help	Desk)	คอยให้ค�าปรึกษาแนะน�า

    ขั้นตอนการปิดงบ

	 	 	 	 การอบรมฝึกปฏิบัติและน�าพาเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินของ	 สกจ.	 ในการปิดบัญชีและ 

จัดท�างบการเงินประจ�าเดือน

	 	 	 	 การอบรมฝึกปฏิบัติและน�าพาเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินของ	 สกจ.	 ในการปิดบัญชี	 จัดท�า 

งบการเงินประจ�าเดือนจากระบบบัญช	ีการเงิน	และงบประมาณออนไลน์ของ	สกจ.	๗๗	จังหวัด	จังหวัดละ	๒	คน	เพื่อให้ 

เจ้าหน้าที่บัญชีของ	สกจ.	สามารถปิดบัญชีและจัดท�างบการเงินประจ�าเดือน	ตามระบบบัญชี	การเงิน	และงบประมาณออนไลน์	

    ขั้นตอนการด�าเนินการปิดบัญชีและจัดท�างบการเงินในแต่ละรอบ

	 	 	 	 วิทยากรจะน�าพา	 (Coaching)	 การปิดงบการเงินโดยใช้ข้อมูลจริงของแต่ละ	 สกจ.	 โดยมีทีม 

ที่ปรึกษาคอยให้ค�าแนะน�าตามขั้นตอน	ดังนี้

	 	 	 	 ๑)		 การเลอืกรายงานลูกหนี	้เจ้าหนี	้มาตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน	กับยอดคงเหลอืในบญัชี

	 	 	 	 ๒)		 การตรวจทานงบทดลองกับยอดคงเหลือของบัญชีต่าง	ๆ

	 	 	 	 ๓)	 การตรวจสอบยอดลูกหนี้	เจ้าหนี	้รายตัว

	 	 	 	 ๔)		 การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร

	 	 	 	 ๕)		 การตรวจสอบยอดภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย

	 	 	 	 ๖)		 ค่าเสื่อมราคา

	 	 	 	 ๗)	 การสั่งพิมพ์รายงานต่าง	ๆ 	–	รายงานสมุดรายวัน	-	รายงานบัญชีแยกประเภท-	งบทดลอง-	

งบแสดงฐานะการเงิน-	งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน-	รายละเอียดประกอบงบการเงิน-	รายงานการรับ	-	จ่ายเงิน
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   ๔.  การฝึกอบรม แบ่งเป็น	๒	รุ่น	

	 	 	 	 รุ่นที	่๑	สกจ.	ภาคเหนือ	๑๗	จังหวัดๆ	ละ	๒	คน	+	สกจ.	ภาคกลาง	๒๐	จังหวัด	ๆ	ละ	๒	คน	

รวม	๗๔	คน	

	 	 	 	 รุ่นที่	 ๒	 สกจ.	 ภาคใต้	 ๑๔	 จังหวัด	 +	 ภาคกลาง	 ๖	 จังหวัด	 (ประจวบฯ	 เพชรบุรี	 ราชบุรี	 

กาญจนบุร	ีนครปฐม	สมุทรสงคราม)	+	สกจ.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๐	จังหวัด	รวม	๘๐	คน	

   ๕.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 

		 	 	 	 รุ่นที	่๑		 	ระหว่างวันที่	๑๑-๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๑

	 	 	 	 รุ่นที	่๒		 	ระหว่างวันที่	๑๔-๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	

   ๖. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 

	 	 	 	 หัวหน้าส�านักงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช	ีของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	ๆ	ละ	

๒	คน	พนักงานส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

   ๗.  สถานที่ 

    ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และโรงแรมเค	 ยู	 โฮม	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	

   ๘  งบประมาณ 

    เบิกจ่ายจากงบประมาณ	ปี	พ.ศ	๒๕๖๒	จ�านวน	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท	ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที่แนบ

   ๙.  ผลที่ได้รับจากฝึกอบรม

	 	 	 	 (๑)		 หัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและผู ้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและ 

ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในใน	 การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน	 การเก็บ	 

รักษาเงิน	การยืมเงิน	การบัญชี	และการงบประมาณ	พ.ศ	๒๕๕๕	กฎ	ระเบียบ	และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	และบันทึก

บัญชีในระบบงานบัญชี	การเงิน	และงบประมาณผ่านระบบ	On-line	เพิ่มขึ้นและถูกต้อง

	 	 	 	 (๒)	 ผู ้จัดท�าบัญชีของ	 สกจ.	 ทั้ง	 ๗๗	 จังหวัด	 สามารถน�าข้อมูลงบประมาณปี	 ๒๕๖๒	 

ขึ้นระบบงาน	 (Go	 live)	 ออนไลน์ในระบบบัญชีของแต่ละ	 สกจ.	 และปิดงบการเงินประจ�าเดือนและประจ�าปีของแต่ละ	 

สกจ.	ได้อย่างถูกต้อง

	 	 	 	 (๓)	 ผู้บริหารของ	สกช.	และสภาเกษตรกรแห่งชาติมีข้อมูลด้านบัญชี	การเงิน	และงบประมาณ	

ของ	 สกจ.	 ท่ีถูกต้อง	 รวดเร็ว	 วันต่อวัน	 ซึ่งจะท�าให้การบริหารงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเกิดประสิทธิผล 

และมีประสิทธิภาพ

 4) การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น (MOU)

  การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

	 	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 

หน่วยงานภาครัฐ	ได้แก่

	 	 (๑)	 การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “การเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้าง	 การรับรู้ให้แก่ประชาชน”	

ระหว่างส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิกับกระทรวงยุติธรรม	โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ	ดังนี้

	 	 	 (๑.๑)	 สนับสนุนและร่วมกันเผยแพร่กฎหมาย	 เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้บังเกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรม

๑๒๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 		 	 (๑.๒)	 มีการแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 

และร่วมกนัวางแผนพฒันาด้านการเผยแพร่กฎหมาย	ตลอดจนแลกเปลีย่นผลการด�าเนนิงานตามกรอบแนวทางการเผยแพร่

กฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

	 	 	 (๑.๓)	 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเผยแพร่กฎหมายเพื่อ 

สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน	รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ผ่านองค์กรและกลไกของแต่ละหน่วยงาน	

	 	 (๒)	 บั นทึ กข ้ อตกลงความร ่ วมมื อ	 

โครงการ	 “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย	

(SMEs	 เกษตร)	 ตามแนวประชารัฐ”	 ระหว่างกรมส่งเสริม

อตุสาหกรรม	สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิและ	สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญดังนี้

	 	 	 (๒.๑)	 เ สริ มสร ้ า งและพัฒนา

ศักยภาพการผลิตให้กับ	 เครือข่าย	 เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในพื้นที่

	 	 	 (๒.๒)	 เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้สอดคล้องกับค�าสั่งซื้อ	และ	ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 	 	 (๒.๓)	 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อ	 เสริมสร้างความ 

เข้มแข็งของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ	

	 	 (๓)		 การจัดท�าบันทึกความร่วมมือ	 “การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ”	 ระหว่าง

ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ(สกช.)	กับกองทุนการออมแห่งชาติ	(กอช.)	โดยมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้

	 	 	 (๓.๑)		 สภาเกษตรกรแห่งชาติตกลงให้หน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างหรือการก�ากับดูแลให้ความ 

ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ	(กอช.)	ในเรื่องดังนี้

	 	 	 	 (ก)		 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ	 และให้ความรู้เก่ียวกับ	 การออมเงิน	 เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้เกษตรกรท�าการสมัครเป็นสมาชิกกับกองทุนการออมแห่งชาต	ิ(กอช.)	

	 	 	 	 (ข)		 การส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนการออมแห่งชาต	ิ

(กอช.)	 และกิจกรรมอื่นๆ	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 

โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการก�าหนดแผนการด�าเนินการร่วมกัน	 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีการออมเงิน 

กับกองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติแล้ว	 มีการ 

อบรมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างวินัยด้านการออม

	 	 	 	 (ค)	 การส่งเสริมให้มีหน่วยงานที่จะท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านการออม

แก่เกษตรกร	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมัครเป็นสมาชิกกับกองทุนการออมแห่งชาติมากยิ่งขึ้น

	 	 	 	 (ง)	 การส่งเสริมให้บุคลากรของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติท่ียังมิได้รับสิทธิสวัสดิการ 

เรื่อง	 บ�าเหน็จ	 บ�านาญ	 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 และไม่เป็นผู้ประกันตน 

ตามกฎหมายประกันสังคม	 ซึ่งส่งเงินเพ่ือได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ	 สมาชิกกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ	 ได้มีสิทธิสวัสดิการเรื่อง	 บ�าเหน็จ	 

บ�านาญ	โดยการเป็นสมาชิกกับกองทุนการออมแห่งชาติ

	 	 	 	 (จ)		 ส่งเสริมการออมและประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

	 	 	 	 (ฉ)		 สนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสิทธิประโยชน์ร่วมกับกองทุน 

การออมแห่งชาติ	สนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆร่วมกัน	ตามความเหมาะสม
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	 	 	 (๓.๒)	 กองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 ตกลงด�าเนินงานภายใต้ขอบเขตความร่วมมือกับส�านักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ(สกช.)	ดังนี้

	 	 	 	 (ก)	 ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน	 และการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับเกษตรกรด้วยการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนการออมแห่งชาติ	 หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ	 ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างส�านักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิหรอืด�าเนนิการในเรือ่งอืน่ๆตามทีก่องทนุการออมแห่งชาตไิด้มกีารตกลงกบัส�านกังานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ	เพื่อการด�าเนินงานภายใต้ขอบเขตความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้

	 	 	 	 (ข)		 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	จัดท�าคู่มือเกี่ยวกับกองทุนการออม

แห่งชาติให้กับส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	

	 	 	 	 (ค)		 อ�านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสาร	และดูแลแผน	รวมถึงวิธีการประชาสัมพันธ	์

ตลอดจนวิธีการด�าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้	 ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างส�านักงานสภาเกษตรกร 

แห่งชาติ	เพื่อด�าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ร่วมกับส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

	 	 	 	 (ง)		 สนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆร่วมกันตามความเหมาะสม

	 	 (๔)	 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ	 “ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการ 

จัดการตลาดสินค้าเกษตร	 และการเปิดเสรีทางการค้า”	 ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย	์ 

และสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิโดยมีการร่วมมือสองฝ่ายดังนี้

	 	 	 (๔.๑)	 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาก�าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในการ 

สร้างความรู้	 ความเข้าใจของเกษตรกร	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร	 และ 

มีความพร้อมต่อการเปิดเสรีทางการค้าที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 (๔.๒)	 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการด�าเนินงานตามรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ความร่วมมือที่ได้เห็นชอบร่วมกัน	ภายใต้กฎ	ระเบียบ	วิธีปฏิบัติ	และงบประมาณที่สามารถให้การสนับสนุนได้ของแต่ละฝ่าย

	 	 	 (๔.๓)	 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	 ตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่ได้เห็นชอบร่วมกัน

๑๒๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 ๕) ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บท 

	 	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 เมื่อวันที่	 

๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ตามที่ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิโดยมีรายละเอียด	ดังนี้

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

	 	 ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	๒.	มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นเจ้าภาพหลกัร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	กระทรวง	พาณชิย์	กระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวงศกึษาธิการ	กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงมหาดไทย	เป็นต้น	รับแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	 

ไปบูรณาการร่วมกับ	แผนพัฒนาการเกษตร	ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	 

ของกระทรวง	 เกษตรและสหกรณ	์ และแผนของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเกษตร	 เพื่อให้การขับเคลื่อน

การพัฒนาการเกษตรของประเทศมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 น�าไปสู่การท�าให้ภาคเกษตรมีความเข้มแข็ง	 

และเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในอนาคต	 และให้สภาเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รับความเห็น	 

ของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย	 ทั้งน้ี	 ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา

เกษตรกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔	 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 

พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการ	 เตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป	 ร่างแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม	 

พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	มีวัตถุประสงค	์ดังนี้

	 	 ๑.		 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรสามารถพัฒนาด�าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ด�าเนินธุรกิจอเนกประสงค์	 เช่น	 ธุรกิจสินเชื่อ	 รวมซื้อแปรรูป	 รวมขาย	 และกิจกรรมแนะน�างานฟาร์ม	 ให้บริการตาม 

ความต้องการของสมาชิก	

	 	 ๒.		 เกษตรกรยากจนที่มีรายได้อยู่ใต้เส้นความจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ	

	 	 ๓.		 ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร	 โดยเฉพาะแหล่งน้�าเพื่อการเกษตรทั่วถึงและเพียงพอ	 คุณภาพดิน	 

ได้รับการปรับปรุงเหมาะสมแก่การเกษตร	ตลอดจนมีโอกาสเข้าถึงเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูป

	 	 ๔.		 เกษตรกรผู ้ผลิตสินค้าเกษตรที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุน	 เพ่ิมผลผลิตและพัฒนา 

คุณภาพผลิต	รวมทั้งมีการขยายปริมาณแปรรูปและเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า	

	 	 ๕.		 เกษตรกรได้รับสวัสดิการเกษตรกร	 โอกาสเข้าถึงและคุ ้มครองสิทธิที่ดินท�ากิน	 รับรู ้ข ้อมูล 

ข่าวสาร	 ด้าน	 การเกษตรประกอบการตัดสินใจ	 รวมทั้งการมีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	 ยุทธศาสตร์	 

ประกอบด้วย	 ๔	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความ	 เข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร	

ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๒	 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร	 ยุทธศาสตร์	 ที่	 ๓	 การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร	ยุทธศาสตร์ที่	๔	การแก้ไข	ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและการสร้าง

ความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านกองทุนการเกษตร
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 ๖) ผลการปฏิบัติงานการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

  ๑. บูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง 

	 	 	 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบสวัสดิการบ�านาญ	จ�านวน	๒	โครงการ

	 	 	 ๑.๑		 จัดท�าโครงการอบรม	 “วิทยากร	 ครู	 ก	 เพื่อสร้างผู้น�าด้านการประชาสัมพันธ์การออมเงิน 

เพื่อบ�านาญภาคประชาชน”	 ด�าเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ๗๗	 จังหวัด	 ๗๗	 คน	 

จ�านวน	๓	รุ่น

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่

๑ วันที	่๒๖	มีนาคม	๒๕๖๑ ณ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่	ที่	๑๑	

ต�าบลวังทอง	อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก

๒ วันที	่๒	เมษายน	๒๕๖๑	 ณ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่	๕	

ต�าบลหนองบัวศาลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

๓ วันที	่๒๓	เมษายน	๒๕๖๑	 ณ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่	๑๕	

ต�าบลเขาใหญ	่อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี

	 	 	 ๑.๒	 โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการเสนอแนวทางการประกัน 

ความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรมรวมทั้งการก�าหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร	ด�าเนินการในพื้นที่	๗	จังหวัด

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่

๑ วันที	่๒๓	กรกฎาคม	๒๕๖๑	 ณ	ห้องประชุมศาลาธรรมอุทิศ	วัดใหญ่สุวรรณาราม	ต�าบลท่าราบ	

อ�าเภอเมืองเพชรบุร	ีจังหวัดเพชรบุร	ี

๒ วันที	่๗	สิงหาคม	๒๕๖๑	 ณ	ห้องประชุมทับหลวง	ฝ่ายอ้อย	บริษัทอุตสาหกรรมบ้านไร	่จ�ากัด	

อ�าเภอบ้านไร	่จังหวัดอุทัยธานี

๓ วันที	่๒๒	สิงหาคม	๒๕๖๑ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอปากคาด	อ�าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ

๔ วันที	่๒๘	สิงหาคม	๒๕๖๑ ณ	ห้องประชุมเทศบาลบ้านบึง	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี

๕ วันที	่๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๑ ๕	ณ	ห้องประชุมส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธาน	ี

อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี

๖ วันที	่๑๑	กันยายน	๒๕๖๑ ณ	ห้องประชุมร้านค้าชุมชนเทศบาลต�าบลยะรัง	

อ�าเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี

๗ วันที	่๑๔	กันยายน	๒๕๖๑ ห้องประชุมประชาคมต�าบลตาลชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลตาลชุม	

อ�าเภอเวียงสาจังหวัดน่าน

  

๑๒๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



  ๒.  บูรณาการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

	 	 	 จัดท�าโครงการการอบรมหลักสูตร	 “อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ส�าหรับสภาเกษตรกร 

แห่งชาติ”เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 การบูรณาการงานช่วยเหลือ

เกษตรกร	 การให้ค�าปรึกษาในระบบเกษตรพันธสัญญา	 เป็นการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด	 

เพื่อเตรียมจัดต้ังเป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการด�าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน	 

ด�าเนินการเมื่อวันที	่๒๑-๒๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	ณ	โรงแรมการนต์มณ	ีพาเลช	กรุงเทพมหานคร

  ๓.  บูรณาการกระทรวงศึกษาธิการในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกร 

   หรือทายาทเกษตรกร 

	 	 	 โดยจัดท�าหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ด�าเนินการดังนี้

	 	 	 ๑.	 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตร	 การสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักเรียน 

ด้วยกิจกรรม	“สหกรณ์นักเรียน”

	 	 	 ๒.	 สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จัดค่ายอบรมพัฒนาจัดท�า 

หลักสูตรสาหรับเกษตรกรรุ่นใหม	่โดยสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	ประสานงานกลุ่มเป้าหมายและความต้องการพัฒนา

เรียนรู้ด้านการเกษตร

	 	 	 ๓.		 สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 นาผลงานวิจัยไปสู ่การลงมือ 

ปฏิบัติงานกับเกษตรกรหรือใช้พื้นที่ของเกษตรกรเพื่อศึกษา	ค้นคว้างานวิจัยด้านการเกษตร	

	 	 	 	 วันที่	 ๑	 พฤษภาคม	๒๕๖๑	 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์	 สังเคราะห์แนวทาง 

การพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้”	กับสานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม	๒๐	หน่วยงาน	

	 	 	 	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	จ�านวน	๘	จังหวัด	ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย

	 	 	 	 โรงเรยีนในพืน้ทีเ่พือ่เข้าร่วมโครงการจัดการศกึษาอบรมทางการเกษตรเพือ่ปลกูฝังให้ยวุเกษตร	

มีความรักในอาชีพเกษตรกรรม	มีความประสงค์จะสืบทอดการทาเกษตรกรรม	๑๘	โรงเรียน	ดังนี้

	 	 	 	 ๑		 โรงเรียนไกรในวิทยาคม	รัชมังคลาภิเษก	 ๒		 โรงเรียนบ้านเขาเตียน

	 	 	 	 ๓		 โรงเรียนน้าสวยวิทยา		 ๔	 โรงเรียนบ้านบางดาน

	 	 	 	 ๕		 โรงเรียนวัดสุขาราม		 ๖	 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา

	 	 	 	 ๗		 โรงเรียนบ้านนา	ต.ท่ากระดาน	 ๘	 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

	 	 	 	 ๙		 โรงเรียนวัดดอนสีนนท	์ต.หนองบัว	 ๑๐	 โรงเรียนวัดสาวชะโงก

	 	 	 	 ๑๑	 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง	 ๑๒	 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง

	 	 	 	 ๑๓	 โรงเรียนปากบึงสิงโต		 ๑๔	 โรงเรียนบ้านท่ากลอย

	 	 	 	 ๑๕	 โรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษ	๕	 ๑๖	 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม

	 	 	 	 ๑๗	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ�ารุง	

	 	 	 	 ๑๘	 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

๑๒๖ Annual Report 2018
National Farmers Council







ผลการด�าเนินงานเด่น

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	สภาเกษตรกรแห่งชาติ	ได้ด�าเนินการและผลักดันการปฏิบัติงานตามภารกิจ	ตามพระ

ราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิพ.ศ	๒๕๕๓	และมีผลการด�าเนินงานเด่นใน	ปี	๒๕๖๑	ดังนี้	

๑.  การด�าเนินการผลักดันการปลูกไม้ยืนต้น และการตัด 

	 สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิโดยคณะกรรมการประจ�าสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คณะคณะกรรมการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	ได้เสนอร่างพระราชบัญญตัป่ิาไม้	(ฉบบัที	่......)	พ.ศ.......	เนือ่งจากสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิโดยคณะกรรมการ

ทรพัยากรธรรมชาติฯ	ได้ตดิตามความคบืหน้าของร่างพระราชบญัญตัป่ิาไม้	(ฉบบัที	่......)	พ.ศ.......	ฉบบัทีก่รมป่าไม้ใช้ประกอบ

รับฟังความคิดเห็น	คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติฯ	เห็นด้วยให้มีการแก้ไขใน	มาตรา	๗	“ไม้ที่ขึ้นในป่าชนิดใด	จะเป็น

ไม้หวงห้ามประเภทใด	ให้ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา”	ทัง้นีส้ภาเกษตรกรแห่งชาตขิอเสนอความคดิเหน็เพิม่เตมิในเหตผุลที่

แก้ไขปรับปรุงและการพิจารณา	เพื่อใช้ประกอบการจัดท�าพระราชกฤษฎีกา	ตามมาตรา	๗	ร่างพระราชบัญญัติป่าไม	้(ฉบับ

ที่...)	พ.ศ.....	ดังนี้

	 “ไม้ทีร่าษฎรปลกูในทีด่นิของรฐั	ทีร่ฐัอนญุาตให้ประชาชนเข้าท�ากนิแล้ว	ไม่เป็นไม้หวงห้าม”	เพือ่เป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนปลูกป่า	ไม่ให้กระทบสิทธิ์และสร้างระบบการับรองไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐ	ที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนเข้าท�ากิน	

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติฯ	จึงได้ท�าหนังสือถึงประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อพิจารณาลงนามถึงอธิบดีกรมป่า

ไม้ในเรื่องดังกล่าว

ส่วนที่ ๓
ผลการด�าเนินงานดีเด่น 

ประจ�าปี ๒๕๖๑

๑๒9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



๒.  การด�าเนินการผลักดันกรณียาเสพติด (กัญชา) 

	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	ได้ด�าเนินการผลักดินกรณียาเสพติด	(กัญชา)	โดยได้จัดท�าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์	รายละเอียด	ดังนี้	

 ความเป็นมา

	 สภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดันให้มีการศึกษาค้นคว้า	 เรื่อง	 การใช้ประโยชน์จากกัญชาในการป้องกันและรักษา

โรค	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 โดยการแต่งต้ังคณะท�างานขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรคและจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ	 เพื่อรวบรวมประสบการณ์และความรู้ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศหลายครั้ง	 เพื่อสังเคราะห์เป็นข้อเสนอ

เชิงนโยบาย	เสนอต่อนายกรัฐมนตร	ีรัฐมนตรี	และหน่วยงาน	ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๒	สภาเกษตรกร

แห่งชาต	ิได้ร่วมมือกับองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดท�าข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตร	ีและสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิเพื่อ

แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จนกระทั่งต่อมา

	 ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัยาเสพตดิให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	โดยตราเป็น“พระราชบญัญตัยิาเสพ

ติดให้โทษ	(ฉบับที	่๗)	พ.ศ.๒๕๖๒	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๖	ตอนที	่๑๙	ก	เมื่อวันที	่๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	

และมผีลบังคับใช้เมือ่วนัที	่๑๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๒	ทีผ่่านมาโดยมเีหตผุลส�าคัญ	กล่าวคอื	ได้ปรากฏผลการวจิยัว่าสารสกัดจาก

กญัชาและพชืกระท่อมมปีระโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก	ดงันัน้	เพ่ือเปิดโอกาสให้มกีารอนุญาตให้ประชาชนใช้กญัชา

และพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได	้ ประกอบกับเป็นการรับรองและคุ้มครอง

สิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์ผู้ได้

รบัอนญุาต	และเพือ่สร้างความมัน่คงทางดา้นยาของประเทศ	และป้องกันไม่ให้เกดิการผกูขาดทางด้านยาทัง้นี	้ส�าหรบัสาระ

ส�าคัญของกฎหมายอยูท่ีก่ารอนญุาตให้ใช้ประโยชน์จากกญัชาทางการแพทย์	โดย	มาตรา	๒๖/๕	(๔)	ได้ก�าหนดให้ผูป้ระกอบ

อาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน	ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน	วิสาหกิจเพื่อสังคมตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น	หรือสหกรณ์การเกษตร	ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ	์ซึ่งด�าเนินการภายใต้ความร่วม

มือและก�ากับดูแล	ของผู้ขออนุญาตตาม	(๑)	หรือ	(๓)	ทั้งนี้	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว	สามารถร่วมกันผลิตและ

พัฒนา	สูตรต�ารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย	์ภายใต้ความร่วมมือและก�ากับดูแล	ของผู้ขอ

อนุญาตตาม	(๑)	หรือ	(๓)	ด้วย	จึงเป็นการปรับบทบาทที่ส�าคัญเกี่ยวกับ	“กัญชา”	ให้ใช้ประโยชน์ได้ภายใต	้“เจตนา”	และ	

“เงื่อนไขตามที่กฎหมายก�าหนด”	

	 สภาเกษตรกรแห่งชาตแิละมหาวทิยาลยัรงัสติ	ได้มมีตร่ิวมกนัในการยกระดบัความร่วมมอืในการผลกัดนัการแก้ไข

กฎหมาย	ข้ึนสูก่ารท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง	๒	องค์กรในการพฒันาการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพือ่การป้องกนั

และรักษาโรค	ภายใต้กรอบกฎหมาย	เมื่อวันที	่๔	มีนาคม	๒๕๖๒	

 หลักการและเหตุผล

	 เนือ่งจากสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิได้ผลกัดนัให้มกีารศกึษาค้นคว้า	เร่ือง	การใช้ประโยชน์จากกัญชาในการป้องกนั

และรกัษาโรค	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	เป็นต้นมาโดยการแต่งตัง้คณะท�างานทีเ่ก่ียวข้องกับกัญชาเพ่ือการป้องกันรักษาโรค	และ

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เพื่อรวบรวมประสบการณ์และความรู้ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศหลายครั้ง	ซึ่งจาก

ผลการด�าเนนิการของสภาเกษตรกรแห่งชาตดัิงกล่าว	น�าไปสู่การปรบัปรงุแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัยิาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	

๒๕๒๒	โดยตราเป็นพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ	(ฉบบัท่ี	๗)	พ.ศ.๒๕๖๒	และได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เล่ม	๑๓๖	

ตอนที่	๑๙	ก	เมื่อวันที	่๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๑๙	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒	ส�าหรับหลักการที่ส�าคัญ

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งได้มีการแก้ไขสาระส�าคัญ	นั้น	ได้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยว

กบัผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรม	ซึง่เก่ียวข้องกบัเกษตรกร	หรอืองค์กรเกษตรกร	ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับ	“กญัชา”	ซึง่นอกจาก
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จะยังคงเป็นยาเสพตดิให้โทษในประเภท	๕	แล้ว	ยังไดม้กีารเปิดโอกาสให	้“กญัชา”	สามารถขออนญุาตเพื่อประโยชน์ในการ

รักษาโรคและประโยชน์ในการทางการแพทย	์ รวมถึงการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยตามกฎหมายได	้ โดยบทบาทที่

ส�าคญัปรากฏตามบทบญัญตัใินมาตรา๒๖/๕	(๔)	แห่งพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ	(ฉบบัที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซ่ึงได้บญัญตัิ

ให้	 “ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม”	 ที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชมุชน	วสิาหกจิเพือ่สงัคมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้	หรอืสหกรณ์การเกษตรซึง่จดทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	ซึง่

ด�าเนนิการภายใต้ความร่วมมอืและการก�ากับดแูลของผูข้ออนญุาตตามทีก่ฎหมายบญัญตั	ิท้ังนี	้ผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรม

ดังกล่าว	สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรต�ารับยา	แผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย	์ภายใต้ความ

ร่วมมือและก�ากับดูแลของผู้ขออนุญาตดังกล่าวด้วย

	 จึงเป็นบทบาททีเ่กีย่วเนือ่งโดยตรงกบัสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิและส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิตามพระราช

บญัญตัสิภาเกษตรกรแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๓	ในการประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการเสริมสร้างองค์ความ

รู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต	“กัญชา”	ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรในฐานะ	“ผู้ป่วย”	และ	

“ผู้ปลูก”	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการขออนุญาตตามกฎหมายและเป็นไปอย่างถูกต้องตามนัยมาตรา	

๑๑	และมาตรา	๒๐	รวมทัง้การศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักญัชาและการรวบรวมจดัเกบ็ข้อมลูเพือ่การวเิคราะห์ความต้องการ

เพาะปลกูและความสามารถของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมอาชพีและรายได้	ตลอดจนการเตรยีมความพร้อม

ในการจัดท�าแผนแม่บทเกษตรกรรมตามนัยมาตรา	๔๑	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย	จึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการเสริม

สร้างองค์ความรู้	 ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่รวมทั้งบทบาทของเกษตรกร	 หรือองค์กร

เกษตรกรให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

	 นอกจากนี้	 ที่ผ่านมาประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง	 ประธานสภา

เกษตรกรแห่งชาต	ิกับ	มหาวิทยาลัยรังสิต	เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

และประโยชน์ทางการแพทย์	รวมทัง้การประสานความร่วมมอืไปยงัหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ลงนามใน

บนัทกึข้อตกลงตามกรอบความร่วมมอืและระยะเวลาทีเ่หมาะสมต่อไปตามล�าดบั	ซ่ึงผลการด�าเนินการดงักล่าวจงึจ�าเป็นต้อง

จัดท�าโครงการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะ	“กระบวนการเพาะปลูก”	และ	

“การใช้ประโยชน์”	ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๑๓๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



๓.  การด�าเนินการจดสิทธิบัตรกุ้ง 
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๑๓๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



4.  ผลการด�าเนินการการรุกล�้าชายฝั่งเกี่ยวกับประมง 

	 สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิโดยคณะกรรมการด้านประมง	ได้พิจารเสนอการแก้ไขผลกระทบจากพระราชบญัญตักิาร

เดินเรือในน่านน�้าไทย	(ฉบับที่	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	เสนอนายกรัฐมนตร	ีเพื่อพิจารณาแก้ปัญหาไม่ให้เกษตรกรต้องได้รับผลก

ระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน�า้ไทย	(ฉบับที่	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยล�าดับ	ดังนี้

	 ๑.	 เมือ่วนัที	่๒๘	เมษายน	๒๕๖๐	เสนอนายกรัฐมนตรี	ขอให้รัฐบาลออกกฎกระทรวง	เพือ่ยกเว้นการเรียกเกบ็

ค่าตอบแทนรายปีให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ในกระชัง	

	 ๒.	 เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	เสนอนายกรัฐมนตร	ี

    v		 ขอให้นริโทษกรรมเกษตรกรทีไ่ม่ได้ไปแจ้งขอขึน้ทะเบียนอาคารหรือสิง่อืน่ใดทีรุ่กล�า้แหล่งน�า้กับกรม

เจ้าท่าภายในวันที	่๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๐	ออกไปอีก	๖	 เดือนถึง	๑	ป	ี เพื่อเกษตรกรมีเวลาปรับตัวเพียงพอ	และปรับปรุง

เงื่อนไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนส�าหรับเกษตรกรให้มีความเหมาะสม	ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

    v		 กรณีเกษตรกรรายใดไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน

น่านน�า้ไทย	(ฉบบัที	่๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ให้ภาครฐัมมีาตรการสนบัสนนุ	เช่น	สนิเชือ่อตัราดอกเบีย้ต�า่เพือ่การปรบัเปลีย่นอาชพี

ของเกษตรกรดังกล่าวไปประกอบอาชีพอื่นตามความเหมาะสม

    v		 เมื่อวันที	่ ๕	มิถุนายน	๒๕๖๐	 เสนอนายกรัฐมนตร	ี เพื่อขอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราช

บัญญัติการเดินเรือในน่านน�า้ไทย	 (ฉบับที่	 ๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	จากการด�าเนินการดังกล่าว	ประกอบกับการยื่นเรื่องต่อผู้ว่า

ราชการจังหวัดของ	 สภาเกษตรกรจังหวัดต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 และการด�าเนินการของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย	

นายกรัฐมนตร	ี ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่๓๒/๒๕๖๐	 เมื่อวันที่	 ๔	 กรกฎาคม	๒๕๖๐	 ขยายระยะ

เวลาการไปแจ้งขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล�้าแหล่งน�า้กับกรมเจ้าท่า	และยกเว้นโทษจ�าคุก	โทษปรับ	ส�าหรับความผิดที่เกิดขึ้นก่อน

วันบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	(ฉบับที	่๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้เป็น

ผลส�าเร็จ

๕.  การด�าเนินการยกเลิกสารพาราคอต 

	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	ได้เสนอให้พิจารณาทบทวนการใช	้และน�าเข้าสารพาราควอต	เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มี

พิษอันตรายร้ายแรง	

 เสนอต่อ 

	 กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เมื่อวันที่	๔	มกราคม	๒๕๖๑

 ประเด็นข้อเสนอ 

	 สารพาราควอตเป็นสารทีมี่พษิภยัรนุแรง	และการทีต่่างประเทศจ�านวนไม่น้อยห้ามการใช้สารพาราควอตเป็นเวลา

นานแล้ว	ตลอดจนนโยบายรฐับาลปัจจบุนัทีใ่ห้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการผลติด้านการเกษตร	และอาหารปลอดภยั	เพือ่

เป็นครัวอาหารโลก	 และคงความเป็นผู้น�าในการส่งออกสินค้าอาหารในตลาดโลก	 จึงขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา

ทบทวนยกเลิกการใช้สารพาราควอต	 โดยยกเลิกการผลิต	 การน�าเข้า	 การจ�าหน่ายจ่ายแจก	 และการใช้สารพาราควอตใน

การเกษตรโดยสิ้นเชิง
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๖.  การด�าเนินการการกีดกันการน�าเข้าข้าวสาลี 

	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	โดยคณะกรรมการด้านพืชไร	่เสนอให้กระทรวงพาณิชย์คงระเบียบกระทรวงพาณิชย	์ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์	วธิกีารและเงือ่นไขในการขออนญุาตและการอนญุาตให้น�าเข้าข้าวสาลมีาในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดย

การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเป็นปริมาณ	๓	ส่วน	ต่อการขออนุญาตน�าเข้าข้าวสาลีอยู่ที่	๑	ส่วนโดยน�้าหนัก	

เนื่องจากท�าให้ราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมีทิศทางที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต	 และเพ่ือรอพิจารณา

ข้อมูลการรับซื้อปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากผู้ประกอบการรวบรวมผลผลิต	 ในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง

พาณชิย์ไว้	ซึง่จะน�าไปสูก่ารพจิารณาการอนญุาตน�าเข้าข้าวสาลใีห้เกิดความสมดลุระหว่างเกษตรกรผู้ผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์

กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ต่อไป

๑๓๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



7.  การเสนอการคัดค้านจัดเก็บภาษีของเกษตรกร 

	 สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิได้เสนอในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ	

ก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที	่๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	ด้วย	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่า

ใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	ได้แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเป็นการเหมาตามพ

ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที	่๑๑)	พ.ศ.๒๕๐๒	จากเดิมก�าหนดให้

หักได้	 ร้อยละ	๘๕	 เปลี่ยนมาให้หักได้ร้อยละ	๖๐	อันมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก	

เช่น	อาชีพการท�าป่าไม้	สวนยาง	ไม้ยืนต้น	การจับสัตว์น�า้	การท�าเกษตรกรรมพืชล้มลุก	การเลี้ยงสัตว์	และการท�านาเกลือ	

เป็นต้น	ทั้งนี	้สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิได้รับการร้องขอจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต่าง	ๆ	เช่น	สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่ง

ชาติ	สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข	่สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	เครือข่ายโคเนื้อ	กลุ่มชาวไร่อ้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุร	ีสมาคม

ประมงแห่งประเทศไทย	สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้	สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน�า้นมดิบ	และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่ง

ประเทศไทย	เป็นต้น	ซึง่เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเหล่านีม้คีวามเหน็ว่าการประกอบอาชพีเกษตรกรรมของ

เกษตรกรประสบปัญหา	อกีมากมาย	รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตจะมผีลก�าไรบ้างในรอบการผลติ	และบางรอบการผลติก็

ประสบปัญหาขาดทุน	ซึ่งไม่เคยได้ก�าไรถึงร้อยละ	๔๐	ของราคาขายผลผลิตที่เป็นฐานในการค�านวณตามที่กรมสรรพากรใช้

เป็นฐานในการช�าระภาษ	ีข้อเท็จจริงนี้สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลเกษตรก	ที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	หรอืเปรยีบเทยีบข้อมูลการค�านวณต้นทกุารผลติสนิค้าเกษตรท่ีส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จัดท�าฐานข้อมูลอ้างอิง	ภาคราชการ

 ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	ได้มีมติในการประชุมครั้งที	่๗/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๑๔-๑๕	ธันวาคม	๒๕๖๐	ได้แต่ง

ตัง้คณะท�างานศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎกีว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่าย	ท่ียอมให้หกัจากเงนิได้

พึงประเมิน	(ฉบับที	่๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบตามพระราชกฤษฎีกา	ว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่

ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อแก้ไขปัญหา	ความเดือดร้อนของเกษตรกรในกรณีดังกล่าว	

ตามค�าสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติที	่๒๓/๒๕๖๐	ลงวันที่	๒๑	ธันวาคม	๒๕๖๐

	 ๒.		 ประชมุคณะท�างานศกึษาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎกีว่าด้วย	การก�าหนดค่าใช้จ่าย

ที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	ครั้งที่	๑/๒๔๖๐	เมื่อวันพุธที่	๑๐	มกราคม	๒๕๖๑	โดยมีนาย

สิทธิพร	จริยพงศ์	รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่สอง	เป็นประธานในที่ประชุม	ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กรมสรรพากร	ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ในการพิจารณา

ดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจากคณะกรรมการที่เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์	 และข้อมูลของส�านักงานส�านักงาน

เศรษฐกจิการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัท�าฐานข้อมลูต้นทุนด้านการเกษตรอ้างองิภาคราชการ	จากการพจิารณา

เห็นว่าภาคเกษตรกรรรม	 มีข้อจ�ากัดในการแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น	

ประกอบกบัข้อเทจ็จรงิตามข้อมลูเศรษฐกจิสงัคมครวัเรือนเกษตร	ปี	๒๕๕๕-๒๕๕๙	ของศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร	

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายจริงต่อรายได้เฉล่ียร้อยละ	๘๒.๕๖	

ซึง่ใกล้เคยีงกบัค่าใช้จ่ายทีย่อมให้หกัจากเงนิได้พงึประเมนิตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายทีย่อมให้หกัเงนิ

ได้พึงประเมิน(ฉบับที	่๑๑)	พ.ศ.๒๕๐๒	ที่ก�าหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายร้อยละ	๘๐	-	๘๕	ของเกษตรกรภาคการ

ผลิต	จึงมีมติในที่ประชุมให้จัดท�าหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขต่อนายกรัฐมนตร	ีขอให้ปรับปรุงก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก

จากเงนิได้พงึประเมนิของภาคเกษตรกรรม	ตามรายการทีร่ะบใุนมาตรา	๘	ตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่าย

ที่ยอมให้หักเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	จากก�าหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ	๖๐	เป็นก�าหนดให้หัก

ค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ	๘๕	เว้นทีผู่ม้รีายได้จะแสดงหลกัฐานต่อเจ้าพนักงานประเมนิ	และพิสจูน์ได้ว่ามค่ีาใช้จ่ายมากกว่า
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นัน้	ก็ยอมให้หกัค่าใช้จ่ายได้ตามความจ�าเป็นและสมควรโดยขอให้	พจิารณาปรับปรุงมผีลบังคบัใช้ในการย่ืนแบบภาษเีงนิได้

ปีปัจจุบัน	ตามหนังสือ	ที่	สภช.๐๑๐๑/๑๖	ลงวันที่	๑๖	มกราคม	๒๕๖๑

	 ๓.		 สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิได้น�าผลการพิจารณาของกระทรวงการคลงัเข้าทีป่ระชมุสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิครัง้

ที	่๒/๒๕๖๑	เมือ่วนัที	่๒๖	เมษายน	๒๕๖๑	ทีป่ระชมุได้แสดงความกังวลต่อการสะท้อนต้นทนุด้วยการจดัท�าเอกสารหลกัฐาน

ที่สามารถใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีได	้จึงได้มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัด	รับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรในพื้นที	่ซึ่งปรากฏ

ว่าร้อยละ	๙๗.๖๒	เห็นด้วยกับข้อเสนอการให้ก�าหนดหักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ	๘๕	และเห็นว่าการจัดท�าเอกสารหลัก

ฐานสะท้อนต้นทุนที่สามารถใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้นั้นเป็นไปได้ยาก	เนื่องจากการซื้อ	ขาย	ว่าจ้างแรงงาน	ในชุมชนไม่มี

ใบส�าคัญรับเงิน	 รวมถึงผู้ประกอบการไม่ออกใบส�าคัญรับเงินให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิต	 และประการส�าคัญคือ

เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงค�าแนะน�าของกรมสรรพากร	ตามหนังสือกระทรวงการคลัง	ที่	กค	๐๗๑๓/๕๘๗๓	ลงวันที่	๑๑	

เมษายน	๒๕๖๑	ประกอบกับในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๖๑	มีผู้แทน

องค์กรเกษตรกรผูเ้ลีย้ง	โคนม	โคเนือ้	สกุร	และชาวไร่อ้อย	ทีเ่ดอืดร้อนจากผลกระทบทีเ่กิดจากพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว	ได้

ขอเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความเห็น	ดังนี	้

	 	 ๓.๑)	 ต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตทางการเกษตรปัจจุบันอยู่ในร้อยละ	 ๘๒-๘๕	 และยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

จากภัยธรรมชาต	ิอันสอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร	ปี	๒๕๕๕–๒๕๕๙	ของศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจ

การเกษตร	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ที่ระบุว่าเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายจริงต่อรายได้เฉลี่ย	๕	

ปี	คดิเป็นร้อยละ	๘๒.๕๖	ซึง่ใกล้เคยีงกบัค่าใช้จ่ายทีย่อมให้หกัจากเงนิได้พงึประเมนิตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการก�าหนด

ค่าใช้จ่ายทีย่อมให้หกัจากเงินได้พงึประเมนิ	(ฉบบัที	่๑๑)	พ.ศ.	๒๕๐๒	ทีก่�าหนดให้หกัค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ	๘๐-๘๕	

ของเกษตรกรภาคการผลิต	จึงเสนอให้ก�าหนดหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ	๘๕

	 	 ๓.๒)	 การจัดท�าเอกสารหลักฐานสะท้อนต้นทุนที่สามารถใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีตามที่	 กรมสรรพกร

ก�าหนดนั้น	 เกษตรกรยังไม่พร้อมที่จะด�าเนินการได้เนื่องจากการซื้อขายปัจจัยการผลิต	 วัตถุดิบ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 ตลอดจน

การจ้างแรงงานท่ีเป็นต้นทุน	 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการในชุมชนไม่มีการออกเอกสารส�าคัญให้	 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ

เฉลี่ย	๕๖	ปี	มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา	ขาดความรู้	ความเข้าใจต่อการจัดท�าเอกสาร	ซึ่งสอดคล้องกับผลการรับฟัง

ความเห็นจากสภาเกษตรกรจังหวัดของสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิจึงเสนอขอให้พิจารณาทบทวนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

ก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	จากก�าหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ	

๖๐	 เป็นก�าหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ	๘๕	 เว้นแต่ผู้มีเงินได้จะแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินพิสูจน์ได้

ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้นก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็นและสมควรโดยขอให้พิจารณามีผลบังคับใช้ในการยื่นแบบ

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน	เสนอต่อนายกรัฐมนตร	ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	และ	ประธานคณะกรรมการิการการเกษตร

และสหกรณ	์ตามหนังสือ	ที่	สภช.๐๑๐๑/๑๓๔	ลงวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๑	หนังสือ	ที่	สภช.๐๑๐๑/๑๓๙	ลงวันที่	๒๙	

มิถุนายน	๒๕๖๑	และ	หนังสือ	ที่	สภช.๐๑๐๑/๑๔๐	ลงวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๑	และมอบให้คณะกรรมการด้านปศุสัตว์

ร่วมกับคณะท�างานศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจาก

เงินได้พึงประเมิน	(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	ประชุมหารือร่วมกับ	กลุ่มเกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	ที่ได้รับความเดือดร้อน

เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว	ในการประชุมคณะกรรมการด้านปศุสัตว	์ครั้งที่	๓	/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๑๗	

กรกฎาคม	๒๕๖๑	มตทิีป่ระชมุให้กลุม่เกษตรกร	องค์กรเกษตรกรท่ีได้รบัความเดอืดร้อนเข้ายืน่หนงัสอืต่อนายกรฐัมนตรีเพือ่

ให้ทบทวนพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายทีย่อมให้หกัจากเงนิได้พึงประเมนิ	(ฉบบัที	่๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	ในวนั

ที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล

๑๓7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 สภาเกษตรกรแห่งชาติได	้ ด�าเนินการยื่นหนังสือให้หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ให้ทบทวนแก้ไขปัญหาผลกระ

ทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายทีย่อมให้หกัจากเงนิได้พึงประเมนิ	(ฉบบัที	่๖๒๙)	

พ.ศ.๒๕๖๐	มีข้อเสนอดังนี้

	 ๑.	 ขอให้ทบทวนการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน	

(ฉบับที่	 ๖๒๙)	 พ.ศ.๒๕๖๐	 โดยขอให้พิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินกลับไปใช้ร้อยละ	 ๘๕	 เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อน	 หรือขอได้โปรดชะลอการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หักจาก

เงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่	๖๒๙)	พ.ศ.๒๕๖๐	ออกไปอีก	๕	ปี	

	 ๒.	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร	 จึงขอให้กรมสรรพากรออกบทเฉพาะกาลให้ถือปฏิบัติไปพลาง

ก่อนโดยก�าหนดค่าใช้จ่ายยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินกลับไปใช้ร้อยละ	๘๕	เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

	 กรมสรรพากร	 ได้ช้ีแจงว่าเนื่องจาก	 พรฎ.๖๒๙	 เป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว	 จึงไม่อาจจะแก้ไขได้ในขณะนี	้

แต่จะกลับไปศึกษาข้อมูลใหม่เพื่อน�าไปพิจารณาแก้ไขกฎหมายโดยจะใช้ข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	และส่วน

ราชการท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งต้นทนุการเกษตรมาศกึษาอีกครัง้	แล้วน�าเสนอผู้บรหิารพจิารณาแก้ไขให้ตามขัน้ตอนของกฎหมาย

ซ่ึงจะต้องใช้ระยะเวลานาน	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของเกษตรกรในแก้ไขปัญหาในเร่ืองดงักล่าว	ไม่อาจท�าเป็นหนังสอืสัง่

การ	หรือบทเฉพาะกาลได้แต่จะท�าความเข้าใจชี้แจงให้	สรรพกรพื้นที่จัดเก็บภาษีให้ยืดหยุ่นในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน	

ให้ใช้บัญชค่ีาใช้จ่ายแนบแทนได้	ทัง้นี	้จะใช้ข้อมลูต้นทนุของเกษตรกรจาก	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรและส่วนราชการที่

เกีย่วข้องกบัต้นทนุการเกษตรอ้างองิมาพจิารณาร่วมในการค�านวณภาษ	ีโดยจะประชมุสรรพกรพ้ืนทีเ่พ่ือชีแ้จงเร่ืองดงักล่าว	

ในวันที่	 ๕	 มีนาคม	๒๕๖๒	 และจะออกแนวทางในการปฏิบัติให้มีการยืดหยุ่นเกี่ยวกับหลักฐานค่าใช้จ่ายโดยยึดข้อมูลของ

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

8.  ผลงานเด่นของส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	สภาเกษตรกรจงัหวดั	ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยได้จัดท�าข้อเสนอเพือ่

พัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัด	 และส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ปี	 ๒๕๖๑ซึ่งเป็นบทบาท

หน้าที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของสภาเกษตรกรจังหวัด	ตามมาตรา	๓๓	(๖)	ได้แก	่เสนอนโยบาย	และแนวทางการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม	รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม	ที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิในการ

นีส้ภาเกษตรกรจงัหวดั	และส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมลูปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกร	และ

ปัญหาภาคการเกษตรในพืน้ทีจ่ากแหล่งต่างๆ	เช่น	จากการร้องเรียนของเกษตรกร	จากคณะผูป้ฏบิตังิานสภาเกษตรกรระดบั

อ�าเภอ	ระดับต�าบล	คณะท�างานประจ�าสภาเกษตรกรจังหวัด	สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หรือจาก

แหล่งอืน่ๆ	แล้วประธานสภาเกษตรกรจังหวดั	หรอืสภาเกษตรกรจงัหวดัมอบหมายให้ส�านักงาสภาเกษตรกรจงัหวดัหรือคณะ

ท�างานประจ�าสภาเกษตรกรจังหวัด	ลงไปด�าเนินการส�ารวจข้อมูล	รวบรวมข้อเท็จจริงสภาพปัญหา	สาเหตุของปัญหา	และ

ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากเกษตรกรทีเ่ดอืดร้อน	โดยอาจจดัประชมุเกษตรกรเป้าหมาย	(Focus	Group)	ในพ้ืนที	่เพือ่

รับฟังความเดือดร้อนดังกล่าว	จากนั้นส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน�าข้อมูลที่ได้ประมวลผล	วิเคราะห์	สังเคราะห	์จัดท�า

ข้อเสนอ	เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว	เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดหรือประธานสภาเกษตรกรจังหวัด	เพื่อเสนอต่อไป

ยังหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ให้ช่วยแก้ไขปัญหา	กรณีปัญหาใดเกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพ้ืนที่แก้ไขให้เสนอ

ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อด�าเนินการต่อไป	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	สภาเกษตรกรจังหวัด/ส�านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดได้ด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายดังตัวอย่างที่ส�าคัญ	ดังนี้
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 ๑. เรื่อง ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

  เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ	(ก.บ.จ.)	จังหวัดตาก

  ประเด็นข้อเสนอ จัดท�าโมเดลขับเคลื่อนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	โครงการขยายผลตากโมเดล

  ผลการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ	 (ก.บ.จ.)	จังหวัดตาก	 เมื่อวันที่	๖	 

มีนาคม	๒๕๖๑	พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง	 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 

การด�าเนินโครงการฯ

 ๒. เรื่อง ปัญหาคุณภาพผลผลิตด้านการเกษตร

   จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

   เสนอต่อ	มหาวิทยาลัยนเรศวร

   ประเด็นข้อเสนอ  

	 		 ๑)	 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้วยจุลินทรีย์	 จัดท�าข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงานวิจัย	 

ตลอดจนองค์ความรู้ในการท�าการเกษตรเชิงนิเวศ	

	 		 ๒)		 สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมเป็นทีมงานในการขอรับการท�าวิจัยเรื่องการใช้จุลินทรีย์ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

 ๓. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการด�าเนินงาน โครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยสะตอ

   จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดตราด/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด	

  เสนอต่อ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ประเด็นข้อเสนอ  

	 		 ๑)	 เสนอให้กรมชลประทานเร่งรัดพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยสะตอ	 เน่ืองจาก 

เป็นโครงการที่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกท�าการเกษตร	๖๕,๐๐๐	ไร	่ควรสนับสนุนเร่งรัดด�าเนินโครงการให้เร็วขึ้น

  ผลการพิจารณา ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์แจ้งส่งเรื่องให้กรมชลประทานด�าเนินการ 

เร่งรัดโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยสะตอ	จังหวัดตราด	ให้เร็วขึ้น	(หนังสือที	่กษ	๐๒๒๐/๑๖๓	ลงวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๖๑)

 4. เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ�าหน่ายผลผลิตส้มโอที่ไม่ได้คุณภาพ

   จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม

  เสนอต่อ	เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	และพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

   ประเด็นข้อเสนอ ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	ส�านักงานพาณิชย์ 

จังหวัด	สภาเกษตรกรจังหวัด	และกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกร	ปรับปรุงคุณภาพผลไม้จังหวัดสมุทรสงคราม	ประชาสัมพันธ์	 

รณรงค์และขอความร่วมมือไม่ให้ร้านค้าจ�าหน่ายส้มโอที่ไม่ได้คุณภาพ	 และหากน�าส้มโอนอกพ้ืนที่มาจ�าหน่าย	 ต้องแจ้ง 

ให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน
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 ๕. เรื่อง ปัญหาต้นกล้าปาล์มน�า้มันราคาสูง

  จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

  เสนอต่อ	ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ประเด็นข้อเสนอ ให้ภาครัฐสนับสนุนเพาะต้นกล้าปาล์มน�้ามันพันธุ์ดีราคาถูก	 เพ่ือลดต้นทุนการผลิต	 

และให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

  ผลการพิจารณา ตามหนงัสอืส�านกับรหิารกองทนุเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรและรบัเร่ืองร้องเรยีน	ส�านกังาน 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 แจ้งว่าได้พิจารณาส่งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 

พิจารณาด�าเนินการต่อไป

 ๖. เรื่อง ราคาปาล์มน�า้มันตกต�า่

   จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

  เสนอต่อ	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ประเด็นข้อเสนอ เนื่องจากปัจจุบันจุดรับซื้อผลปาล์มน�า้มัน	ณ	จุดรวบรวม	(ลานเท)	ได้รับซื้อปาล์มน�า้มัน	 

(ปาล์มทะลาย)	 ในราคากิโลกรัมละ	๒.๖๐	บาท	ในขณะที่ต้นทุนการผลิต	 (กิโลกรัมละ	๓.๒๐	บาท)	 เพราะปัจจัยการผลิต	 

ปุ๋ย	ยา	มีราคาสูงขึ้น

	 	 ๑)		 ให้โรงงานรับซื้อปาล์มทะลายจากเกษตรกรในอัตราน�้ามัน	 ร้อยละ	 ๑๘	 ราคาไม่ต�่ากว่ากิโลกรัมละ	 

๓.๓๐	บาท

	 		 ๒)		 ให้ลานเทไม่รับซื้อปาล์มอ่อน	ปาล์มไม่มีคุณภาพจากเกษตรกร	ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานไม่รับซื้อ

	 		 ๓)		 บังคับใช้กฎหมายกับผู้ไม่ด�าเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างจริงจัง	 และก�าหนดผู้รับผิดชอบ 

อย่างชัดเจน

	 		 ๔)		 เร่งศึกษาวิจัยให้มีการผลิตเครื่องมือในการวัดคุณภาพน�้ามันปาล์มที่รู้ผลทันที

 7. เร่ือง ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�่าสู่การรักษาเสถียรภาพ 

  ราคายางพารา

   จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม

  เสนอต่อ	เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

   ประเด็นข้อเสนอ 

   มาตรการระยะสั้น

	 	 ๑)	 ให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณ	 เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่ม ี

ราคาตกต�า่	ไม่มีเสถียรภาพ

	 	 ๒)		 ให้หน่วยงานรัฐจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงงาน	 เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรมสินค้า 

เกษตรแปรรูปสินค้ายางพารา	ให้เกษตรกร	องค์กรเกษตรกรเป็นเจ้าของโรงงาน

	 	 ๓)		 ให้ส่วนราชการหรือส่งเสริมภาคเอกชนน�าผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตในประเทศไทยไปใช้ประโยชน์

	 	 ๔)		 ให้รฐัจดัท�าข้อมลูกลาง	เช่น	จ�านวนพืน้ทีป่ลกูยาง	จ�านวนเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา	เป็นข้อมลูเดยีวกนั

	 	 ๕)		 ให้รัฐส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่

	 	 ๖)		 ให้รัฐแสวงหาตลาดยางพาราต่างประเทศรายใหม่ๆให้เกษตรกร	เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออก
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  มาตรการระยะยาว

	 	 ๑)	 จัดตั้งตลาดกลางประจ�าต�าบล/อ�าเภอ	เพื่อประมูลจ�าหน่ายยางพาราในประเทศ

	 	 ๒)	 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าแก่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร	 ผ่อนช�าระระยะยาว	 หรือเงินอุดหนุน 

ให้สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางใช้เป็นเงนิทนุก่อสร้างโรงงานแปรรปูยางพาราให้ทนัสมยั	เทียบเท่าเอกชนเพ่ือเพิม่ศกัยภาพ 

ในการแข่งขัน

 8. เรื่อง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองระบายน�า้มหาราชและที่สาธารณะ

  จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

  เสนอต่อ	โครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษามหาราช	

   ประเด็นข้อเสนอ เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่คลองระบายน�้ามหาราชและที่สาธารณะ	 บริเวณพ้ืนที่ 

หนองเจ็ดเส้นตอนล่างฝั่งขวา	หมู	่๕	ต�าบลสายทอง	อ�าเภอป่าโมก	จังหวัดอ่างทอง	จึงมีข้อเสนอดังนี้

	 	 ๑)	 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่คลองระบายน�้ามหาราชและที่สาธารณะ	พื้นที่หนองเจ็ดเส้นตอนล่างฝั่งขวา	 

หมู	่๕	ต�าบลสายทอง	อ�าเภอป่าโมก	จังหวัดอ่างทอง	ที่ถูกบุกรุกให้มีความถูกต้องเป็นธรรม	

	 	 ๒)	 ขอขยายถนนคันคลองกว้าง	 ๖	 เมตร	 ใช้สัญจร	 และล�าเลียงเคร่ืองจักรกลการเกษตร	 ผลผลิต 

ของเกษตรกร

 9. เรื่อง ข้อเสนอการจัดตั้งสถานีประมงน�้าจืด หรือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น�้า

  จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

  เสนอต่อ	ประมงจังหวัด	สภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อเสนอกรมประมง

   ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ๑)	 จงัหวดักระบีม่คีวามต้องการบริโภคปลาน�า้จดืและสตัว์น�า้จดืจ�านวนมาก	ปัจจุบนัน�าเข้าจากจงัหวดัอืน่ 

มาจ�าหน่ายให้เพยีงพอต่อความต้องการของผูบ้รโิภค	แสดงให้เหน็ถงึโอกาสของเกษตรกรในจงัหวดักระบีท่ีจ่ะเลีย้งปลาน�า้จดื 

และสัตว์น�้าจืดอื่นๆ	 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	 แต่ยังมีข้อจ�ากัด	 เนื่องจากจังหวัดกระบี่ไม่มีศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์ 

สัตว์น�้าจืด	 ที่ผ่านมาต้องไปขอใช้บริการศูนย์วิจัยฯในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง	 ซึ่งไม่สะดวก	 จึงจ�าเป็นจะต้องจัดตั้งสถาน ี

ประมงน�า้จืด	หรือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น�า้จืดจังหวัดกระบี่

	 	 ๒)	 ขอใช้พื้นที่ตามโครงการพระราชด�าริอ�าเภออ่าวลึก	๔	ต�าบล	ได้แก	่ต�าบลอ่าวลึกน้อย	ต�าบลคลองยา	 

ต�าบลบ้านกลาง	ต�าบลคลองหิน	โดยจะใช้ก่อสร้างสถานีฯ	ประมาณ	๕๐-๑๐๐	ไร่

 ๑๐. เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด

  จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เสนอต่อ	สภาเกษตรกรแห่งชาติ

   ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดในช่วงเดือนพฤษภาคม	 –	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 มีปริมาณเกินก�าลัง 

การผลิตของโรงงาน	จึงมีข้อเสนอ

	 	 ๑)	 กระจายผลผลิตสับปะรดไปสู่จังหวัดที่ไม่มีการปลูกสับปะรด	และส่งเสริมการบริโภคสับปะรด

	 	 ๒)	 น�าผลผลิตสับปะรดส่วนเกินเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์	เพื่อใช้เป็นอาหารของโคเนื้อ	โคนม
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 ๑๑. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

  จาก	สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา	

  เสนอต่อ	ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช	จังหวัดสงขลา		 	 	

  ประเด็นข้อเสนอ	 ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา	 ได้รับแจ้งจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

แม่ทองเกษตรอินทรีย์	 ต�าบลแม่ทอง	 ประสบปัญหาเรื่องหนอนกระทู้ระบาด	 เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก	 

ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรท�าเกษตรแบบอินทรีย	์โดยไม่ใช้สารเคมี	จึงขอความอนุเคราะห์	ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา	

 ๑๒. เร่ือง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านหอยเชอร่ีในนาข้าว ด้านปศุสัตว์  

  และปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี

  เสนอต่อ	ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

   ประเด็นข้อเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาหอยเชอรี่ในนาข้าว

	 	 ๑)		 ให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหอยเชอรี่ในนาข้าว

	 	 ๒)		 กลุ่มเกษตรกรต้องการให้มีวันหอยเชอรี่ในนาข้าวปีละ	๑	ครั้ง

  แนวทางแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว	์ :	โรคปากเท้าเปื่อย	เนื้อสัตว์ราคาตกต�า่	ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์	

(น�้าท่วม)

	 	 ๑)		 ขอรบัวคัซนีจากหน่วยงานของรัฐ	และให้หน่วยงานรัฐส่งเจ้าหน้าทีจ่ดัฝึกอบรมการป้องกันและดแูล 

โรคปากเท้าเปื่อยในโคเนื้อ

	 	 ๒)		 ลดการน�าเข้าโคเนือ้จากจงัหวดัอ่ืน	และรณรงค์ให้เกษตรกรไม่บรโิภคเนือ้เถือ่น	พร้อมประชาสมัพนัธ์ 

ความเสี่ยงการบริโภคเนื้อเถื่อน

	 	 ๓)		 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมหญ้าแห้งให้เกษตรกรในช่วงน�้าท่วม	 และจัดฝึกอบรมการจัดท�า 

ฟางข้าวใช้เป็นอาหารสัตว์	

  แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ	์ :	 เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ	์ โครงการออกโฉนดรังวัด 

ที่ดินจะรังวัดที่ดินจัดสรรขนาดเล็ก

	 	 ๑)		 ให้หน่วยงานเข้ามารังวัดที่ดินเกษตรกรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ	์เพื่อจะได้มีโฉนดเป็นของตนเอง

	 	 ๒)	 ให้มีการรังวัดการออกโฉนดที่ดินเป็นแปลงใหญ่	 เช่น	 ที่ดินพื้นที่สูง	 และเป็นท่ีดินปลูกยางพารา	 

เป็นต้น

 ๑๓. เรื่อง การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรมจังหวัดระยอง

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดระยอง/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง

  เสนอต่อ	ปลัดกระทรวงแรงงาน

   ประเด็นข้อเสนอ ข้อเสนอเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร	ดังนี้	

	 	 ๑)		 ต้องการแรงงานเร่งด่วนในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตปี	 ๒๕๖๑	 ได้แก่	 สับปะรดในช่วงเดือน 

พฤษภาคม	–	กรกฎาคม	จ�านวน	๑,๘๗๔	คน	และผลไม้ในช่วงเดือนเมษายน	–	มิถุนายน	จ�านวน	๑,๒๕๕	คน	

	 	 ๒)		 ความต้องการแรงงานประจ�าต่อเนื่องทั้งปีที่ยังขาดแคลน
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 ๑4. เรื่อง ปัจจัยและข้อเสนอแนะที่มีผลกระทบต่อการปลูกข้าวของชาวนา

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดก�าแพงเพชร/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดก�าแพงเพชร

  เสนอต่อ	คณะท�างานด้านข้าวสภาเกษตรกรแห่งชาติ

   ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ๑)	 ส่งเสริมให้ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เป็นองค์กรขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้าวอย่าง 

เป็นระบบ	ครบวงจร	มีแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน	โดยการน�าข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 ๒)		 ให้กรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตร	 ร่วมมือกันบริหารจัดการเร่ือง	 การปล่อยน�้า 

ให้แก่เกษตรกร	 และต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของข้าว	 ซึ่งการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มจะเร่ิมปลูกช่วงเดือนเมษายน	 แต่ใน 

พื้นท่ีดอนจะปลูกเดือนพฤษภาคม	 เมื่อถึงช่วงเก็บเก่ียวเสร็จแล้ว	 จะเป็นช่วงที่น�้าไหลหลากพอดีการขุดสระขนาดเล็ก 

ของกรมพัฒนาท่ีดินให้สามารถขุดได้โดยไม่จ�ากัดรูปแบบ	 และสามารถขุดได้ทุกพื้นที่	 (เอกสารสิทธิ์	 สปก.,	 ภบท.	 ๕)	 

ควรใช้เทคโนโลยี	 “การเคลือบสระน�้าจากน�้ายางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม”	 เพ่ือป้องกันการซึมลงสู่ผิวดิน	 หรือส�าหรับ 

กักเก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน	์โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ขาดแคลนน�้า

	 	 ๓)	 ส�านักงานเกษตรควรจัดท�าแปลงสาธิตต้นแบบทุกต�าบลอย่างต่อเนื่อง

	 	 ๔)	 เกษตรกรควรเดนิส�ารวจแปลงและจดบนัทกึตรวจแปลงบ่อยๆ	ควรส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้วธิป้ีองกนั 

ก�าจัดศัตรูพืช	โดยใช้สารชีวภัณฑ์ที่ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน

	 	 ๕)	 เกษตรกรควรแบ่งพืน้ทีเ่ป็นแปลงผลติเมลด็พนัธุไ์ว้ใช้เอง	หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสรมิให้เกษตรกร 

ผลิตข้าวให้มีคุณภาพ	 เป็นที่ต้องการของตลาด	 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวควรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ของเกษตรกร	(พันธุ์หลัก,พันธุ์ขยาย)

	 	 ๖)	 ให้ส�านักงานเกษตรจังหวัดท�าแปลงสาธิตตามกระบวนการผลิตข้าวที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที	่ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวนาทุกอ�าเภอๆละ	๑	แห่ง

	 	 ๗)	 ให้ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด	สภาเกษตรกร	ส�านักงานพาณชิย์จงัหวัด	กรมการค้าภายใน	 

บูรณาการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนารวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรชาวนาทุกอ�าเภอๆละ	๑	แห่ง	เพื่อร่วมกัน 

ก�าหนดทศิทางการผลติสนิค้าเกษตรทีม่คีณุภาพสงู	ต้นทนุต�า่	มช่ีวงเวลาเพาะปลกู	ทีเ่หมาะสม	มตีลาดรองรบั	มรีาคาประกนั 

ขั้นต�่า	 โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมผลผลิตของสมาชิก	 แล้วน�ามาบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร	 

ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

	 	 ๘)	 การสร้างทายาทเกษตรกรชาวนามืออาชีพเป็นต้นแบบน�าร่อง	 พัฒนานวัตกรรมเกษตรใหม่ๆ	 

ที่ทันสมัย

 ๑๕. เรื่อง การพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเกษตรกร 

  จังหวัดนครนายก

   จาก สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนายก

  เสนอต่อ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

   ประเด็นข้อเสนอ ปัญหาจากการที่เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรการผลิต	 เทคโนโลยีการผลิต	 

กระบวนการเก็บเกี่ยว	 และกลไกตลาดอย่างทั่วถึง	 จึงเสนอแบบสรุปโครงการ	 (Project	 Idea)	 ๓	 โครงการ	 เพื่อขอรับ 

การสนับสนุน
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 	 ๑)	 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัยจังหวัดนครนายก

	 	 	 (๑.๑)		 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ผ่านระบบแปลงใหญ่

	 	 	 (๑.๒)		 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน	GAP/	Organic

	 	 	 (๑.๓)		 การสร้าง	๑	อ�าเภอ	๑	ยุ้งฉาง/	ลานตากประจ�าอ�าเภอ

	 	 		 (๑.๔)		 การสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นแหล่งฟื้นฟูสุขภาพกับอาหารปลอดภัยท่ีใกล้ชิด 

	 	 	 	 กับธรรมชาติ

	 	 ๒)		 โครงการพัฒนาการผลิตกุ้งครบวงจรตามมาตรฐานสากล

	 	 	 (๒.๑)		 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งด้วยระบบนากุ้งแปลงใหญ่

	 	 	 (๒.๒)		 การเพิ่มศักยภาพเกษตรจากนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบอิงธรรมชาติ

	 		 	 (๒.๓)		 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากุ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน

	 	 	 (๒.๔)		 การขยายตลาดกุ้งระดับจังหวัดไปสู่การส่งออกในประเทศจีน

	 	 ๓)		 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ

	 	 	 (๓.๑)		 การส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการปลูกผักปลอดภัย/อินทรีย์

	 	 	 (๓.๒)		 การจัดท�าแผนการผลิตเพื่อก�าหนดช่วงเวลาจ�าหน่ายที่เหมาะสม

 ๑๖. เรื่อง ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดระบบสูบน�า้เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เสนอต่อ	พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

   ประเด็นข้อเสนอ	ขอรบัการสนบัสนนุระบบสบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์	ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ 

ปี	๒๕๖๒

 ๑7. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากระเทียมราคาตกต�่า

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

  เสนอต่อ	นายกรัฐมนตรีผ่านกระทรวงพาณิชย	์

   ประเด็นข้อเสนอ  

  แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น

	 	 ๑)		 เสนอให้ป้องกันปราบปรามการลักลอบกระเทียมต่างประเทศอย่างจริงจัง

	 	 ๒)		 เสนอไม่ให้น�าเข้ากระเทียมในช่วงฤดูกาลกระเทียมไทยออกสู่ตลาดเดือนมกราคม-กันยายน

	 	 ๓)		 เสนอให้มกีารบรหิารการท�างานคนต่างด้าวทีเ่ป็นแรงงานภาคเกษตร	โดยผูท้ีม่บ้ีานเรอืนอยูอ่าศัยถาวร	 

และมีสถานะทางทะเบียนกับอ�าเภอสามารถรับจ้างรายวันในเขตท้องที่อยู่อาศัย

	 	 ๔)		 เสนอให้รัฐบาลคงมาตรการด้านภาษีน�าเข้ากระเทียมของศุลากรเช่นเดิม	อัตราร้อยละ	๕๗	 	

  แนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

	 	 ๑)		 ให้ส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาระบบกระเทียมคุณภาพ	ประสานบูรณาการกับกรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 ๒)		 ให้มีการบริหารจัดการและเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม	 กลุ่มเกษตรกร	 

วิสาหกิจชุมชน	สหกรณ์และผู้ประกอบการ	เพื่อกระจายผลผลิตกระเทียมออกสู่ตลาด
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	 	 ๓)		 สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต�า่	 เพื่อชะลอการจ�าหน่ายผลผลิตในช่วงที่ผลผลิต 

ออกสู่ตลาดพร้อมกันทุกปี	 และให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทันเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต	 ทั้งนี้ให้จัดตั้งเป็น 

เงินกองทุนใน	 ธ.ก.ส.	 เพื่อไม่ต้องขออนุมัติเงินจ่ายขาดจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ 

เกษตรกรของกระทรวงพาณิชย์ทุกปี

 ๑8. เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคามันส�าปะหลัง

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

  เสนอต่อ	ปลัดกระทรวงพาณิชย	์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ประเด็นข้อเสนอ  

	 	 ๑)		 เสนอกระทรวงพาณิชย์	 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีมาตรการตรวจสอบ	 การน�าเข้า 

มันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังผ่านบริเวณที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศไทย	 โดยช่องทางหรือ	 ด่านศุลากรที่น�าเข้า 

ผ่านด่านกักกันพืชของผู้ประกอบการ	ว่ามีการลักลอบน�าเข้าเกินโควต้าที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่

	 		 ๒)		 เสนอให้กระทรวงพาณชิย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มกีารจดัระเบียบการน�าเข้ามนัส�าปะหลงั 

และผลติภัณฑ์มนัส�าปะหลงั	เช่น	ในช่วงฤดกูาลเกบ็เก่ียวผลผลติมนัส�าปะหลงัของเกษตรกรในประเทศ	ควรชะลอการน�าเข้า	 

ซึ่งส่งผลทางบวกต่อการรักษาระดับราคาให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

	 		 ๓)		 เสนอให้ภาครัฐแต่งต้ังคณะท�างานเฉพาะกิจก�ากับดูแลและแก้ไขปัญหาการลักลอบน�้าเข้าสินค้า 

เกษตรมันส�าปะหลัง	 และผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	 โดยมีผู้แทนเกษตรกร	 หรือสถาบันเกษตรกร	 หรือองค์กรเกษตรกรร่วม 

เป็นคณะท�างานเพิ่มในการตรวจสอบ

 ๑9. เรื่อง การขาดแคลนน�้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

  เสนอต่อ	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร	(องค์การมหาชน)

   ประเด็นข้อเสนอ ประสานการด�าเนินงานจัดท�าข้อมูล	 เพ่ือการบริหารจัดการน�้าชุมชนอย่างยั่งยืน	 

จ�านวน	๕	แห่ง	ได้แก่	ต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอหนองพอก,	ต�าบลศรีสว่าง	อ�าเภอโพนทราย,	ต�าบลโพธิ์สัย	อ�าเภอศรีสมเด็จ,	 

ต�าบลนาเมือง	อ�าเภอเสลภูม	ิและต�าบลสระนกแก้ว	อ�าเภอโพนทอง

 ๒๐. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกบึงบอระเพ็ด

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

  เสนอต่อ	สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิประมงจงัหวดันครสวรรค์	อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดบัจงัหวัด

   ประเด็นข้อเสนอ ระยะสั้น/	เร่งด่วน

	 	 ๑)		 ปักหมุดแสดงพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด	ตามเอกสารสิทธิ์พื้นที่บึง

	 	 ๒)		 สร้างความเข้าใจแก่ราษฎรในพื้นที	่อนุรักษ์พัฒนาให้เป็นแหล่งบ�ารุงพันธุ์สัตว์น�า้

	 	 ๓)		 สร้างถนนแบ่งเขตรอบบึงบอระเพ็ด	 เพื่อใช้พักผ่อนออกก�าลังกายและสามารถยกระดับหน้าฝาย

เพื่อเพิ่มการกักเก็บน�้าในบึง
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   ระยะปานกลาง/ระยะยาว

	 	 ๑)		 สร ้างความรู ้ให ้แก่ราษฎรอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติโดยไม่ท�าลายระบบนิเวศ	 และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 ๒)		 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ศึกษาพันธุ์นกน�า้	ศึกษาพันธุ์ปลา	และพืชน�า้

	 	 ๓)		 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชผักในน�า้โดยไม่ใช้ดิน	ปลูกผักลอยน�้า	เพื่อลดปัญหาที่ดินท�ากิน

	 	 ๔)		 ส่งเสริมเกษตรกรท�าเกษตรอินทรีย	์เกษตรธรรมชาต	ิไม่พึ่งพาสารเคมี

 ๒๑. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตรพื้นที่ต�าบลปากแดง  

  ต�าบลตาลเตี้ย ต�าบลบ้านสวน ต�าบลบ้านหลุม ต�าบลยางซ้าย และต�าบลปากพระ

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย/	ส�านักงานสภาเกษตรกรสุโขทัย

  เสนอต่อ	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อย

   ประเด็นข้อเสนอ 

	 		 ๑)		 ข้อเสนอเพือ่การแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการน�า้เพ่ือการเกษตร	พ้ืนทีต่�าบลปากแดง	ต�าบลตาลเตีย้	 

ต�าบลบ้านสวน	ต�าบลบ้านหลุม	ต�าบลบางซ้าย	และต�าบลปากพระ

	 		 ๒)		 สร้างประตูระบายน�้ามาตรฐานเดียวกับประตูระบายน�้าแม่น�้ายม	 บ้านหาดสะพานจันทร์	 

ทดแทนฝายยาง	(ท�าประตูระบายน�า้ขนาดเต็มแม่น�้า	เพื่อความแข็งแรงมีประสิทธิภาพใช้งาน)	

	 		 ๓)		 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารจัดการประตูระบายน�้าแม่น�้ายมแต่ละแห่ง

 ๒๒. เรื่อง ข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

  เสนอต่อ	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

   ประเด็นข้อเสนอ  

	 		 ๑)		 เร่งรัดก่อสร้างคันกั้นน�าฝั่งซ้ายคลองระบายน�้าใหญ่สองพี่น้อง	 พร้อมอาคารประกอบ	 ในพื้นที่ 

ต�าบลสามชุก	อ�าเภอสามชุก

	 	 ๒)		 เร่งรัดด�าเนินโครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน�้าและฟื ้นฟูคลองระบายน�้าใหญ่	 สุพรรณบุรี	 

ในพื้นที่อ�าเภอเดิมบางนางบวช	และอ�าเภอสามชุก

	 	 ๓)		 ด�าเนินโครงการคันกั้นน�้าบางสาม-โคกยายเกตุ	 เนื่องจากบริษัทหยุดพักงานหลายปี	 เป็นเหตุให ้

กรมชลประทานยกเลิกสัญญากับบริษัทผู้รับจ้างแล้ว

 ๒๓. เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน�้า

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

  เสนอต่อ	ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์

   ประเด็นข้อเสนอ 

  ระยะสั้น/เร่งด่วน

	 	 ๑)		 ปรับแผนการส่งน�้าให้เหมาะสมกับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในปัจจุบัน
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	 	 ๒)		 ซ ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทานให้สามารถบริหารจัดการน�้าได ้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ปัจจุบัน	 เช่น	 ปรับปรุงประตูระบายน�้าริมแม่น�้าน่านที่สร้างมาต้ังแต่ปี	 ๒๕๑๐	 เป็นแบบบานรับน�้าสองทาง	 

พร้อมมีเครื่องสูบน�้าขนาดใหญ่จ�านวน	๗	แห่ง	ตั้งแต่อ�าเภอเมืองพิจิตรถึงอ�าเภอชุมแสง	จังหวัดนครสวรรค์

	 	 ๓)		 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากอาชีพประมง

  ระยะปานกลาง/ระยะยาว

	 	 ๑)		 พืน้ทีต่ะวนัออกของแม่น�า้น่าน	เพิม่ความสามารถกักเก็บและการระบายน�า้โดยขดุลอกคลองทราย	 

และคลองสารภี	อ�าเภอสากเหล็ก	

	 	 ๒)		 พื้นที่ราบลุ่มระหว่างแม่น�้าน่านและแม่น�้ายม	 เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน�้าโดยขุดลอกบึง 

สรรพงาย	ต�าบลท่าบัว	อ�าเภอวชิรบารมี	

	 	 ๓)		 จัดการทางน�า้เข้า-ออกบึงสีไฟ

	 	 ๔)		 ขุดลอกแก้มลิงอู ่ตะเภา	 ต�าบลบึงบัว	 รวมทั้งขุดลอกแหล่งน�้าต�าบลรังนก	 อ�าเภอสามง่าม	 

และต�าบลทุ่งใหญ่	อ�าเภอโพธิ์ประทับช้าง	

 ๒4. เรื่อง ข้อเสนอแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ “ขายฝาก”

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี

  เสนอต่อ	ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

   ประเด็นข้อเสนอ 

	 	 ๑)		 ควรมเีจ้าหน้าทีห่รอืผูม้คีวามรูด้้านกฎหมาย	เช่น	เจ้าพนกังานท่ีดนิแนะน�าช้ีแจงถงึผลท่ีอาจเกดิขึน้ 

ก่อนจะมีการตกลงท�าสัญญาขายฝาก

	 	 ๒)		 ระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญาขายฝากน้ัน	 ควรให้มีระยะเวลาขายฝากขั้นต�่าเกินกว่า	 ๑	 ปีข้ึนไป	 

เพื่อผู้ขายฝากมีช่วงเวลาหาเงินมาไถ่ถอนได้

	 	 ๓)		 การก�าหนดจ�านวนเงินที่ขายฝาก	 ควรสอดคล้องกับราคาซื้อขายในท้องตลาด	 หรือราคาท่ีแท้จริง	 

หากผู้ขายฝาก	 ฝากขายในราคาต�่าแล้วไม่สามารถไถ่ถอนได้	 กรณีน้ีเสนอควรเพิ่มเงินให้แก่ผู้ขายฝากอย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 

ราคาประเมินของกรมธนารักษ์

	 	 ๔)		 การที่ผู ้ขายฝากช�าระเงินคืนไปบางส่วนแล้ว	 แต่ช�าระได้ไม่ครบตามก�าหนดเวลาอายุฝาก	 

ทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อฝาก	ในกรณีนี้ควรคืนเงินที่ช�าระไปบางส่วนแล้วให้แก่ผู้ขายฝาก

	 	 ๕)		 ในเรื่องทรัพย์สินที่ขายฝาก	 ไม่ควรมีการตกลงในสัญญาขายฝากว่า	 ผู้ขายฝากยินยอมให้ผู้ซื้อ 

ฝากด�าเนนิกจิกรรมใดๆในทรพัย์สนิทีข่ายฝากได้เมือ่ยังไม่ถงึก�าหนดไถ่ถอน	เพราะอาจท�าให้ทรัพย์สนิท่ีอยู่ระหว่างขายฝากนัน้ 

เสียหายได้	เช่น	การขุดดินในที่ขายฝาก

	 	 ๖)		 ควรเร่งรัดให้มีการตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินโดยด่วน	 เพื่อน�าเงินไปไถ่แทน 

ผู้ขายฝากไม่ให้ที่ดินตกเป็นของนายทุน

	 	 ๗)		 ในการไถ่ทรัพย์ขายฝากก่อนก�าหนดเวลา	ผู้ซื้อฝากควรลดจ�านวนเงินที่ได	้ตกลงกันไว้	ตามสัดส่วน 

ให้แก่ผู้ขายฝาก

	 	 ๘)		 ควรยกเลิกกฎหมายขายฝาก	เฉพาะกรณีขายฝากอสังหาริมทรัพย์
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 ๒๕. เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สิน

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดล�าปาง/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล�าปาง

  เสนอต่อ	ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

   ประเด็นข้อเสนอ 

  ระยะสั้น/เร่งด่วน

	 	 ๑)	 กระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาและต้องการหลุดพ้นจากหนี้นอกระบบ 

	 	 	 อย่างจริงจัง

	 	 ๒)	 เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหา

	 	 ๓)	 เกษตรกรควรจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน

	 	 ๔)	 รัฐควรยกระดับหนี้นอกระบบเกษตรกรเป็นวาระแห่งชาติ

  ระยะปานกลาง/ระยะยาว

	 	 ๑)		 รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการผลิตในระบบที่พึ่งพาตนเองได้

	 	 ๒)		 รัฐควรให้ความส�าคัญกับนโยบายสร้างความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานราก

	 	 ๓)		 รัฐควรพิจารณาศักยภาพสถาบันการเงินชุมชน

	 	 ๔)		 รัฐควรตั้งธนาคารที่ดิน

 ๒๖. เรื่อง การแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสีย ปนเปื้อนสารพิษส่งผลกระทบด้านการเกษตร

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

  เสนอต่อ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร	ีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

   ประเด็นข้อเสนอ เนื่องจากเกิดปัญหาน�้าเน่าเสีย	 ปนเปื้อนสารพิษ	 ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 

ต่อพื้นที่การเกษตร	จ�านวน	๑๒๕	ราย	และจัดท�าข้อเสนอเพื่อพัฒนา	และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อหน่วยงาน	ดังนี้

	 	 ๑)		 เข้าตรวจสอบโรงงาน	 เค	 เอ็ม	 แอล	 จ�ากัด	 พบว่า	 ไม่มีการระบายน�้าทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน	 

ซึ่งจะระบายออกนอกบริเวณโรงงานเฉพาะน�้าอุปโภค	 บริโภคในส�านักงาน	 ซ่ึงทางส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีจะเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ต่อไป

	 	 ๒)		 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	 จะท�าการเก็บตัวอย่างน�้าจาก 

แหล่งน�้า	อาทิ	เช่น	จากหมู่บ้านจัดสรร	ล�าคลอง	ไปวิเคราะห์

	 	 ๓)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกร่าง	 จะท�าความสะอาดคลองวัดแคใน	 อาทิ	 เช่น	 ลอกคลอง 

จัดเก็บวัชพืช	

 ๒7. เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น

  เสนอต่อ	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

   ประเด็นข้อเสนอ  

	 	 ๑)		 การปลูกไม้มงคล	 ไม้เศรษฐกิจ	 และไม้พ้ืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 

สยามบรมราชกุมารี

	 	 ๒)		 ส่งเสริมการปลูกต้นยางนาป่าชุมชน	น�้ามันบนดิน	ไม้เศรษฐกิจ	๑.๘	ล้านต้น	เท่าคนขอนแก่น
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	 	 ๓)		 ส่งเสริมอาชีพแบบครบวงจร	ปลูกกล้วย	๑๐๐,๐๐๐	หน่อ	มะละกอ	๑๐๐,๐๐๐	ต้น

	 	 ๔)		 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดม่วงแต้ม	ปีละ	๑,๐๐๐	ไร่

	 	 ๕)		 ฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบผลิตพืชปลอดภัย	GAP

	 	 ๖)		 ส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว	์โค	กระบือ	แพะ	แกะ

	 	 ๗)		 ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	ระดับหมู่บ้าน	และต�าบล

	 	 ๘)		 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดขอนแก่น	ให้ครบทุกต�าบล

	 	 ๙)		 การท�าเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย

	 	 ๑๐)		จัดตั้งตลาดกลางข้าวเปลือก	ข้าวสาร	จังหวัดขอนแก่น

 ๒8. เรื่อง เสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต�่า

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธาน	ี/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี	

  เสนอต่อ	ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

   ประเด็นข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดต�า่	ดังนี้

  ๑. ระยะเร่งด่วน

	 	 	 ๑.๑	 ให้ภาครัฐจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด	 กิโลกรัมละ	 ๑	 บาท	 และค่าเก็บเกี่ยว 

	 	 	 	 ไร่ละ	๒๐๐๐	บาท	รายละไม่เกิน	๑๐	ไร่

	 	 	 ๑.๒	 ขยายเวลาช�าระหนี้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

	 	 	 ๑.๓	 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์

	 	 	 ๑.๔	 จัดหาสถานที่จ�าหน่ายสับปะรดผลสุกและอบรมพัฒนาความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

	 	 	 ๑.๕	 ประสานอ�าเภอ	 ท้องถิ่น	 ส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี	 ช่วยสนับสนุนซื้อสับปะรด 

	 	 	 	 และจัดหาสถานที่จ�าหน่ายในวันเปิดตลาดประชารัฐ

	 	 ๒.	 ระยะยาว

	 	 	 ๒.๑		 ให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต้องขึ้นทะเบียนปลูก

	 	 	 ๒.๒		 ลดพื้นที่การปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียและปรับเปลี่ยนสายพันธุ์

	 	 	 ๒.๓		 ประชาสัมพันธ์ให้มีการลงทุนจัดตั้งโรงงานสับปะรดในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

	 	 	 ๒.๔		 สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งตนเอง	ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน

  ผลการพิจารณา ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี	 รับข้อเสนอแนะพร้อมจัดโครงการช่วยเหลือ 

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด	โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรด

 ๒9. เรื่อง เสนอการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอันเน่ืองมาจากราคา 

  ผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า

  จาก สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร	/	ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

  เสนอต่อ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ประเด็นข้อเสนอ ปาล์มน�้ามัน	เสนอข้อเสนอเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�า้มันตกต�า่

  มาตรการภาครัฐ

๑49รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



	 	 ๑.		 ควรมีการควบคุมพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันและป้องกันการขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ที่ดินของรัฐ

	 	 ๒.		 มกีารเตรยีมการป้องกนัและ/หรือก�าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�า้มนัตกต�า่ล่วงหน้า

	 	 ๓.		 สนับสนุนมาตรการของรัฐที่ได้ประกาศใช	้โดยทุกภาคส่วนร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

	 	 ๔.	 ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ตัดปาล์มอ่อนผู้รวบรวมรับซื้อลานเท	 โรงสกัดไม่รับซื้อปาล์มอ่อน	 

ซื้อขายเฉพาะปาล์มทะลาย	 ตลอดจนให้โรงงานสกัดปาล์มน�้ามัน	 เตรียมความพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลงกระบวนการ 

ผลิตสู่การผลิตปาล์มทะลาย

	 	 ๕.	 ประกาศส�านกังานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ	ให้โรงงานรบัซือ้ผลปาล์มทะลาย 

และผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรในราคาเดียวกัน	และให้มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มให้ชัดเจน

	 	 ๖.	 ควรก�าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ภาครัฐประกาศใช้ให้ชัดเจนสามารถ 

ปฏิบัติได้	และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

	 	 ๗.	 บังคับใช้กฎหมายกับผู้ไม่ด�าเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างจริงจัง

	 	 ๘.	 ควรให้จังหวัดก�าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ามันโดยจังหวัดเอง	 

โดยไม่ต้องรอมาตรการจากส่วนกลาง

	 	 ๙.	 รฐับาลออกก�าหนดราคาน�า้มนับรรจขุวดเพิม่สงูขึน้	เพ่ือให้ผูป้ระกอบการรับซือ้ผลปาล์มจากเกษตรกร 

ในราคาที่สูงขึ้น

	 	 ๑๐.	เร่งศึกษา	วิจัย	 ให้มีการผลิตเครื่องมือในการวัดคุณภาพน�้ามันปาล์มสามารถรู้ผลทันที	ณ	วันเวลา	 

และสถานที่ที่เกษตรกรน�าผลปาล์มสดมาขาย

	 	 ๑๑.	ควรมีผู้ช�านาญจากภาครัฐมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร

	 	 ๑๒.	ไม่อนุญาตให้น�าเข้าน�้ามันปาล์มทุกกรณี	 และให้ใช้ระบบการบริหารจัดการภายในประเทศในการ 

แก้ไขปัญหาสต็อกน�้ามันปาล์ม

	 	 ๑๓.	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงมาตรการต่างๆขอภาครัฐ	ก�าหนดให้ถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

และต่อเนื่อง

  มาตรการภาคเกษตรกร

	 	 ๑.		 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกปาล์มพันธ์ด	ีลดต้นทุนการผลิต

	 	 ๒.		 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร	 ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท�างานติดตามก�ากับการจัดการ 

ด้านคุณภาพปาล์มน�า้มันและน�้ามันปาล์ม

	 	 ๓.		 ก�ากับแนะน�าให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	

	 	 ๔.		 สร้างมาตรฐานให้แก่คนตัดปาล์ม	โดยการอบรม	การออกใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตร

  มาตรการภาคผู้ประกอบการ

	 	 ๑.	 ในการค�านวณราคาซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกร	 ให้โรงงานสกัดค�านวณรายได้จากการจ�าหน่าย

ผลพลอยได้จากการสกัดน�้ามันปาล์มดิบเข้าไปด้วย

	 	 ๒.	 ผู้ประกอบการธุรกิจปาล์มน�้ามันทุกระดับ	 ต้องมีใบอนุญาตประกอบการ	 รวมถึงควบคุมมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวข้องยางพารา	เสนอข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา	ของสภาเกษตรกรจังหวัด

  มาตรฐานภาครัฐ

	 	 ๑.		 ควรมีการควบคุมพื้นที่ปลูกยางพารา	

	 	 ๒.	 ให้มกีารเตรยีมการป้องกนัและ/หรอื	ก�าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�า่ล่วงหน้า	

	 	 ๓.	 สนับสนุนมาตรการของรัฐที่ได้ประกาศใช้	โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติอย่างจริงจัง	

	 	 ๔.		 ให้รฐับาลสนบัสนนุการจัดโครงการสนิค้าราคาประหยดัให้กบัเกษตรกรครอบคลมุทกุต�าบลอย่างเร่งด่วน
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	 	 ๕.		 ให้รัฐบาลเร่งรัดการด�าเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ 

ประกอบอาชีพเสริม

	 	 ๖.		 ควรก�าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ภาครัฐประกาศใช้ให้ชัดเจนสามารถ 

ปฏิบัติได	้และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

	 	 ๗.		 ควรให้จังหวัดก�าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายางพาราโดยจังหวัดเอง	

	 	 ๘.		 ให้รัฐเร่งด�าเนินการ	เรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับยางอย่างจริงจัง

	 	 ๙.		 จัดตั้งตลาดกลางยางพาราในจังหวัดชุมพร

	 	 ๑๐.		ควรมีการประชาสัมพันธ์	 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงมาตรการต่างๆ	 ที่ภาครัฐก�าหนดให้ถือปฏิบัต	ิ 

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

	 	 ๑๑.	ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม 

ยางพาราต่ออีก	๓	ปี

	 	 ๑๒.	ด�าเนนิโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในการช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยาง

	 	 ๑๓.		ขยายระยะเวลาช�าระคนืเงนิกูโ้ครงการพฒันาศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรเพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคายาง

	 	 ๑๔.	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง	

  มาตรการภาคเกษตรกร

  v		 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกร	 เก่ียวกับการปลูกยางพันธุ์ดี	 การลดต้นทุนการผลิต	 

การบริหารจัดการสวนยาง	การปลูกพืชร่วมยาง

  มาตรการภาคผู้ประกอบการ

  v		 เพิ่มการผลิตยางจากการผลิตยางแปรรูปข้ันต้น	 เป็นผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของ 

ยางพาราในประเทศ	รวมทั้งเพิ่มการจ้างงาน

  ผลการพิจารณา โดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีหนังสือตอบกลับชี้แจงถึงการด�าเนินการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�้ามันตกต�่าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรได้รับทราบ

 ๓๐. เรื่อง แนวทางการจัดการและคุ้มครองเกษตรกรให้มีสิทธิที่ดิน

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

  เสนอต่อ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   ประเด็นข้อเสนอ เสนอแนวทางการจัดการและคุ้มครองเกษตรกรให้มีสิทธิที่ดิน	ดังนี้

	 	 ๑.		 ให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวเขตและรังวัดเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตร

	 	 ๒.		 ให้เกษตรกรเข้าถึงกองทุนจัดซื้อที่ดิน

	 	 ๓.		 ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 ๔.		 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดข้อมูลเกษตรกร

	 	 ๕.		 ให้รัฐออกระเบียบกฎหมายหรือมาตรการราคาเช่าพื้นที	่ท�าการเกษตรอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

	 	 ๖.		 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดท�าข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดิน 

และเอกสารสิทธิที่ดิน

	 	 ๗.	 ส�ารวจและจัดท�าข้อเสนอยกเลิกเขตป่าเสื่อมโทรม	ที่เกษตรกรท�ากินและจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร 

จับจอง	และเกษตรไม่มีที่ดินท�ากิน

	 	 ๘.		 ก�าหนดเขตการใช้ที่ดิน	เพื่อการเกษตรโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน	

๑๕๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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	 	 ๙.		 ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตรกับเกษตรกรที่ท�าด้วยตนเอง	โดยไม่ปล่อยทิ้งร้าง

	 	 ๑๐.	 จัดท�าข้อเสนอให้มีกฎหมายครอบครองพื้นที่เกษตรกรรม

  ผลการพิจารณา อยู่ระหว่างด�าเนินการ

 ๓๑. เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการ 

  โดยกองทุนการออมแห่งชาติ

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี

  เสนอต่อ	กองทุนการออมแห่งชาติ

   ประเด็นข้อเสนอ  

	 	 ๑.	 ขยายโอกาสให้ผู้ที่มีอายุเกิน	 ๖๐	 ปีขึ้นไป	 มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกได้	 และก�าหนดให้ผู้สมัคร 

ที่มีอายุ	 ๕๐	ปีขึ้นไปมีสิทธ์ิออมกับกองทุนได้	 ๑๐	ปีนับจากวันที่เป็นสมาชิก	 ซ่ึงจะท�าให้ได้รับเงินสมทบจากรัฐอย่างเต็มที	่ 

เช่น	หากอายุ	๕๕	ปี	สมัครกองทุนในปีนี้	สามารถออมได้	๑๐	ป	ีจนถึงอายุ	๖๕	ปี

	 	 ๒.	 การเพิ่มเงินสมทบซึ่งอาจก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์เดียวเท่ากันหมดทุกกลุ่ม	 โดยปัจจุบันการจ่าย 

เงินสมทบจากภาครัฐจะเพิ่มตามสัดส่วนอายุ	ได้แก่	สมาชิกอายุตั้งแต	่๑๕-๓๐	ปี	รัฐสมทบ	๕๐%	ของเงินสะสม	แต่สูงสุด 

ไม่เกิน	๖๐๐	บาทต่อปี,	อายุ	๓๐-๕๐	ป	ีรัฐสมทบให้	๘๐%	แต่สูงสุดไม่เกิน	๙๖๐	บาทต่อปี	และอาย	ุ๕๐	ปีขึ้นไป	รัฐสมทบ	 

๑๐๐%	แต่สูงสุดไม่เกิน	๑,๒๐๐	บาทต่อปี	ขยายเพดานการออมให้เพิ่มมากขึ้น

	 	 ๓.		 กรณีลาออกจากกองทุน	 จากเดิมหากสมาชิกขอลาออกจากกองทุนก่อนอายุครบ	๖๐	 ปี	 สมาชิก 

จะได้รับเงินคืนเฉพาะในส่วนที่	 ๑)	 เงินออมของสมาชิก	 และดอกผลของเงินออมส่วนที่	 ๑	 โดย	 กอช.	 จะรวมจ่ายคืนให้ 

ในครั้งเดียว	 และจะไม่ได้ใน	 ส่วนที่	 ๒)	 เงินสมทบจากรัฐบาล	 และ	 ส่วนที่	 ๓)	 ดอกผลของเงินส่วนที่	 ๒	 แก้ไขเป็น	 

ให้ได้เงินสมทบใน	ส่วนที่	๒)	 เงินสมทบจากรัฐบาล	และ	ส่วนที่	๓)	ดอกผลของเงินส่วนที	่ ๒	 โดยอาจก�าหนดเป็นสัดส่วน 

ของเงินที่ได้รับในส่วนนี	้ ตามจ�านวนปีของการส่งเงินออม	 เช่น	 หากออมมาแล้วเป็นเวลา	๑๐	 ปี	 แล้วประสงค์จะลาออก 

ก่อนอาย	ุ ๖๐	 ให้ได้เงินสมทบใน	 ส่วนที	่ ๒)	 เงินสมทบจากรัฐบาล	 และ	 ส่วนที่	 ๓)	 ดอกผลของเงินส่วนที่	 ๒	 ร้อยละ	๒๐	 

ของยอดเงินดังกล่าว	เป็นต้น

 ๓๒. เรื่อง เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท�ากิน

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช	

  เสนอต่อ ศูนย์ออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์	นครศรีธรรมราช	สงขลา	และ	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	๕

   ประเด็นข้อเสนอ  

	 	 ๑.		 ส่งเรื่องให้ศูนย์ออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีนครศรีธรรมราช	สงขลา

	 	 ๒.		 ด�าเนินการตรวจสอบเพื่อออกเอกสารสิทธิ	์(โฉนด)	จ�านวน	๑๕	ราย	ผลปรากฏว่า	ราษฎรในพื้นที ่

ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณา	ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ได้

	 	 ๓	.	 ส่งหนังสือให้ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	 ๕	 เพื่อขอทราบว่าเกษตรกรในพื้นที่ต�าบลช้างกลาง	 

อ�าเภอช้างกลาง	 จะเข้าข่ายกรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตอนุรักษ์	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์และพันธุ์พืช	 

ได้หรือไม่

  ผลการพิจารณา ราษฎรในพื้นที่	ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณา	ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน 

ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ได้
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 ๓๓. เร่ือง ตรวจสอบการออกโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๖8๖ ต�าบลหงาว อ�าเภอเมือง  

  จังหวัดระนอง ภายในเขตบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 8  

  ขัดมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓4 หรือไม่

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง

  เสนอต่อ	ส�านักงานที่ดินจังหวัด

   ประเด็นข้อเสนอ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินเลขที่	 ๑๓๖๘๖	 ต�าบลหงาว	 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดระนอง	ว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบหรือไม่	

  ผลการพิจารณา อยู่ระหว่างการด�าเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๓4. เรื่อง ขอให้ส�ารวจพื้นที่ครอบครองของนายเพียร แก้วด�า ภายในเขตรักษาพันสัตว ์

  ป่าคลองนาคา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕4๑ ที่ยังค้าง 

  การส�ารวจ (ตกส�ารวจ)

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง

  เสนอต่อ	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที	่๔

   ประเด็นข้อเสนอ ด�าเนินการตรวจสอบในเขตพื้นที่เป้าหมาย	ตรวจสอบสภาพการใช้ที่ดินจากภาพถ่าย 

ทางอากาศ	ส�ารวจและวางแผน	ก�าหนดความเหมาะสมการใช้พื้นที่โดยพิจารณาผลการตรวจสอบร่องรอยการท�าประโยชน ์

ประกอบหลักฐานอื่นในพื้นที่เป้าหมาย

  ผลการพิจารณา ส�านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่	 ๔	 ได้สั่งการให้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองนาคา	 

ตรวจสอบว่าที่ตั้งแปลงที่ดินที่นายเพียร	แก้วค�า	ครอบครองท�าประโยชน	์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยว	หรืออยู่ในเขตรักษา 

พันธ์สัตว์ป่าคลองนาคาหรือไม	่ผลการตรวจสอบอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

 ๓๕. เร่ือง หน้ีสินเกษตรกร โดยการประสานงานของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดและ 

  สภาเกษตรกรจังหวัด และเสนอปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรอ�าเภอปากเกร็ด  

  จังหวัดนนทบุรีกับส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อร่วมประชุม 

  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรดังกล่าว

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

  เสนอต่อ	สหกรณ์จังหวัด	นนทบุรี

   ประเด็นข้อเสนอ มีเกษตรกรเป็นหน้ีสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นหน้ีผิดนัดช�าระ	 

จ�านวน	๖	 ราย	 หน่วยงานได้หารือร่วมกันมีแนวทางในการแก้ไขร่วมกันให้เกษตรกรที่เป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด	 

จ�ากัด

  ผลการพิจารณา ได้มีการผ่อนผันกับสหกรณ์ได้ตามเงื่อนไขของสหกรณ์	 ปัจจุบันเกษตรกร	 

จ�านวน	๕	ราย	ได้ช�าระหนี้กับสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด	จ�ากัด	/ผ่อนผันตามเงื่อนไขได้เรียบร้อยแล้ว

๑๕๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 ๓๖. เรื่อง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน�้าท่วมขังท่ีอยู่อาศัยและ 

  พื้นที่ท�าการเกษตร (นา)

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

  เสนอต่อ	ส�านักงานสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

   ประเด็นข้อเสนอ ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุร	ีสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุร ี

ได้เสนอปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี	 และองค์การบริหารส่วนต�าบลบางรักน้อย	 

ร่วมลงพื้นที่ช ่วยเหลือประชาชน/เกษตรกรผู ้ที่ได้รับความเดือดร้อนน�้าท่วมขังที่อยู ่อาศัยและที่นาในพื้นที่ชุมชน 

ปลายคลองใหญ่	 หมู่ที่	 ๑	 ,	 ๖	 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน	 จ�านวน	๒๐	 ครัวเรือน	 จ�านวน	๗๖	 ราย	 โดยจัดกิจกรรม 

ราดสารปรับสภาพน�า้	พด.๖	จ�านวน	๑๐๐	ลิตร	และมอบ	พด.๖	ชนิดซอง	จ�านวน	๑๐๐	ซองให้องค์การบริหารส่วนต�าบล 

บางรักน้อยน�าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน/เกษตรกรเบื้องต้น

 ๓7. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้าในเขตลุ่มเจ้าพระยา

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

  เสนอต่อ	โครงการชลประทาน	 	

   ประเด็นข้อเสนอ ขอให้ชลประทานส่งน�้าให้พร้อมกันทุกจังหวัดในเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยาบริเวณ 

พ้ืนที่ลุ่มต�่าเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปี	 ๒๕๖๑	 ในวันท่ี	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 และเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 

เพื่อไม่ให้พื้นที่ลุ่มต�า่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงได้ต่อไป

 ๓8. เรื่อง ปัญหาคลองส่งน�้าคลองตากูตื้นเขิน จ.อ่างทอง

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

  เสนอต่อ	เทศบาลต�าบลป่าโมก

   ประเด็นข้อเสนอ ขอให้ชลประทานปล่อยน�้าเข้าทุ่งหลังจากเพาะปลูกข้าวนาปี	 และเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น 

แล้วเป็นการกระจายน�้าเข้าพื้นที่ท�านาโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะทุ่งรับน�า้	เพื่อไม่ให้น�้าไปท่วมพื้นที่ลุ่มต�า่แต่เพียงอย่างเดียว

  ผลการพิจารณา เทศบาลต�าบลป่าโมก	รับเรื่องพิจารณาต่อไป

 ๓9. เรื่อง ปัญหาพ้ืนท่ีต�าบลสายทอง ตอนน้ี ในทุ ่งนาน�้ายังไม่แห้งเป็นบางส่วน  

  ยังไม่สามารถท�าการเกษตรได้ ชาวนาบางส่วนเดือดร้อน และเรื่องการปล่อยน�้า 

  เพื่อใช้ในการท�านา

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

  เสนอต่อ	โครงการชลประทานอ่างทอง

   ประเด็นข้อเสนอ  

  v	 ให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังมีน�า้ท่วมในทุ่งนาจนไม่สามารถท�าการเกษตรได้

   v		 ให้สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองและผู้แทนเกษตรกร	ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�า้และรับ

ทราบข้อมูลน�า้ล่วงหน้าในการปล่อยน�้าเข้าทุ่ง	และปริมาณน�้าที่แท้จริง	

  ผลการพิจารณา โครงการชลประทานอ่างทอง	รับเรื่องเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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 4๐. เรื่อง ขอเสนอแก้ไขปัญหาระบบท่อส่งน�้าอ่างเก็บน�้าข้ามสาม

		 	 	๑.	 ท่อส่งน�้าแตกช�ารุดเสียหายเป็นบางส่วน

		 	 	๒.	 ท่อส่งน�้าในช่วงต้นเกิดการอุดตัน	เนื่องจากเศษตะกอนดินและวัชพืช

		 	 	๓.	 ประตูบังคับน�้าช�ารุดไม่สามารถใช้ได้

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เสนอต่อ	ผู้อ�านวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์

   ประเด็นข้อเสนอ มีข้อเสนอให้ช่วยแก้ไขปัญหาระบบท่อส่งน�้าอ่างเก็บน�้าข้ามสาม	 (อ่างเก็บน�้า 

บ้านคลองลอย)	 หมู่ที่๘	 ต�าบลร่อนทอง	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ที่ประชุมและเวทีประชาคมระดม 

ความคิดเห็น	 เห็นชอบให้ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข 

ปัญหาดังกล่าว

  ผลการพิจารณา สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ได้ด�าเนินการส�ารวจและเสนอของบประมาณ 

จากกรมพัฒนาที่ดิน

 4๑. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม

  เสนอต่อ	ชลประทานจังหวัด

   ประเด็นข้อเสนอ  

  ๑.  ข้อเสนอแนะการจัดการทรัพยากรน�้า

    v		 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของโครงการชลประทานจังหวัด

    v		 เพิ่มบุคลากรของชลประทานจังหวัดให้เพียงพอกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ

    v		 ปรับระบบการบริหารงาน	 มุ ่ งให ้ เกษตรกรผู ้ รับบริการและประชาชนเป ็นส�าคัญ	 

ลดความยุ่งยากของเอกสาร	เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการด้วยกันมากยิ่งขึ้น

    v		 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

    v		 ก�าหนดให้กลุ ่มผู ้ใช้น�้าและเครือข่ายเกษตรกรมีบทบาทที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมและบูรณาการกันได้อย่างเป็นรูปธรรม	การเข้าถึงเกษตรกรได้รวดเร็ว

    v		 ให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่

    v		 สร้างความตระหนัก	 ความเข้าใจของภาพรวมของระบบชลประทานให้แก่เกษตรกรได้ม ี

ความรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็ง	ที่มาของปัญหา

    v		 ให้ความส�าคัญในเร่ืองการบ�ารุงรักษาระบบคูคลองและชลประทาน	 และความจัดสรร 

งบประมาณให้เพียงพอในการบ�ารุงรักษา

  ๒.  ข้อเสนอแนะการเลี้ยงกุ้งจังหวัดนครปฐม

    v		 ภาครัฐควรหาข้อสรุปในเรื่องของความขัดแย้งในพื้นที่โดยเร็ว

    v		 รัฐควรมีนโยบายเป้าหมายที่ชัดเจนให้แก่เกษตรกร	การท�าโครงการควรต่อเนื่อง

     v		 รฐัควรให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในเรือ่งของผลกระทบในด้านสิง่แวดล้อม	ลงพ้ืนทีท่�าความเข้าใจ 

กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง	และวางแผนร่วมบูรณาการกับเกษตรกรต่างๆ	ในการบริหารจัดการน�า้

๑๕๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



 4๒. เรื่อง ปัญหาวัชพืชในคลองส่งน�า้และคลองทิ้งน�า้ในต�าบลวังเย็นและต�าบลสีบัวทอง

  จาก ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

  เสนอต่อ	องค์การบริหารส่วนต�าบลสีบัวทอง

   ประเด็นข้อเสนอ ต้องการให้ขุดลอกคลองส่งน�้า	 ก�าจัดวัชพืชในคลองส่งน�้า	 และคลองทิ้งน�้า 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถท�านาได้อย่างสะดวกไม่เกิดความเสียหาย

  ผลการพิจารณา	องค์การบริหารส่วนต�าบลสีบัวทองรับเรื่องเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๑๕๖ Annual Report 2018
National Farmers Council







สภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๕9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



๑๖๐ Annual Report 2018
National Farmers Council



สภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

   หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๐

สินทรัพย์      

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ๔	 ๓๕,๕๒๑,๙๔๘.๙๐		 ๓๐,๐๑๕,๖๓๓.๑๘

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 ๕	 ๒,๙๓๑,๔๙๓.๑๓	 ๒,๒๘๘,๗๑๒.๔๙

	 	 วัสดุคงเหลือ	 ๖	 ๗๒๒,๔๑๐.๕๐	 ๖๒๘,๕๑๖.๕๐

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 ๗	 –	 ๑๑,๑๗๗.๕๐

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๓๙,๑๗๕,๘๕๒.๕๓ ๓๒,๙๔๔,๐๓๙.๖๗

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์–	สุทธิ	 ๘	 ๑๒,๐๐๓,๔๘๐.๘๓	 ๑๔,๗๐๓,๑๓๙.๓๐

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	สุทธิ	 ๙	 ๒,๔๔๖,๔๙๒.๑๒	 ๑,๙๙๑,๕๗๓.๕๒

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 ๑๐	 ๓๖๗,๖๙๐.๐๐	 ๗๓๘,๐๖๐.๐๐

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๑๔,๘๑๗,๖๖๒.๙๕ ๑๗,๔๓๒,๗๗๒.๘๒

รวมสินทรัพย์  ๕๓,๙๙๓,๕๑๕.๔๘ ๕๐,๓๗๖,๘๑๒.๔๙ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๑๖๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



สภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

   หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๐

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 ๑๑	 ๕,๕๒๑,๖๖๓.๒๓	 ๓,๑๕๒,๔๒๘.๘๔

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 ๑๒	 ๔๔๕,๙๖๕.๐๑		 ๗๗๒,๓๔๕.๕๑

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๕,๙๖๗,๖๒๘.๒๔ ๓,๙๒๔,๗๗๔.๓๕

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 รายได้จากการบริจาครอการรับรู้	 ๑๓	 ๓๓,๕๙๘.๕๕		 ๗๑,๒๑๑.๗๓

	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 ๓๓,๕๙๘.๕๕	 ๗๑,๒๑๑.๗๓

  รวมหนี้สิน   ๖,๐๐๑,๒๒๖.๗๙ ๓,๙๙๕,๙๘๖.๐๘

สินทรัพย์สุทธิ   ๔๗,๙๙๒,๒๘๘.๖๙ ๔๖,๓๘๐,๘๒๖.๔๑

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 	 ทุน	 ๑๔	 ๑๔,๒๘๐,๒๘๓.๘๔	 ๑๔,๒๘๐,๒๘๓.๘๔

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 ๓๓,๗๑๒,๐๐๔.๘๕	 ๓๒,๑๐๐,๕๔๒.๕๗

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  ๔๗,๙๙๒,๒๘๘.๖๙ ๔๖,๓๘๐,๘๒๖.๔๑ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

๑๖๒ Annual Report 2018
National Farmers Council



สภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

   หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๐

รายได้

	 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 ๑๕	 ๔๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๔๐๗,๒๕๓,๑๐๐.๐๐

	 รายได้จากเงินช่วยเหลือ	 ๑๖	 ๑๐๒,๔๙๖.๐๐	 ๑๐๔,๑๒๕.๐๐

	 รายได้ดอกเบี้ยรับ	 	 ๔๒๙,๘๑๑.๒๒	 ๕๘๖,๖๙๕.๑๒

	 รายได้จากการรับบริจาค	 	 ๒,๙๑๗,๖๑๓.๑๘	 ๑๐๑,๐๐๗.๐๕

	 รายได้อื่น	 	 ๑๗๔,๓๘๗.๒๑	 ๖๓๑,๑๕๖.๐๗

 รวมรายได ้  ๔๐๖,๖๒๔,๓๐๗.๖๑ ๔๐๘,๖๗๖,๐๘๓.๒๔

ค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 ๑๗	 ๑๘๘,๖๙๔,๑๕๕.๐๗	 ๑๗๘,๒๙๓,๑๒๒.๗๑	

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 	 ๒,๙๕๖,๓๔๐.๐๐	 ๔,๗๐๒,๐๐๐.๐๐	

	 ค่าตอบแทน	 ๑๘	 ๖๑,๘๖๕,๙๘๐.๐๐	 ๖๓,๘๐๑,๔๘๐.๐๐	

	 ค่าใช้สอย	 ๑๙	 ๑๑๐,๓๐๒,๙๒๑.๔๔	 ๑๑๐,๐๓๕,๗๕๐.๘๙	

	 ค่าวัสดุ	 ๒๐	 ๕,๔๔๗,๖๔๗.๗๑	 ๕,๓๙๖,๘๘๑.๗๖	

	 ค่าสาธารณูปโภค	 ๒๑	 ๗,๖๓๑,๕๘๘.๙๕	 ๗,๙๙๑,๕๘๓.๑๐	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 ๒๒	 ๘,๐๘๔,๒๒๙.๗๗	 ๙,๖๒๕,๘๔๒.๑๘	

	 ค่าใช้จ่ายโครงการ	 ๒๓	 ๒๐,๐๒๙,๙๘๑.๓๙	 ๒๔,๐๘๖,๘๑๕.๖๕	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 ๑.๐๐	 –			

รวมค่าใช้จ่าย  ๔๐๕,๐๑๒,๘๔๕.๓๓ ๔๐๓,๙๓๓,๔๗๖.๒๙ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ  ๑,๖๑๑,๔๖๒.๒๘  ๔,๗๔๒,๖๐๖.๙๕ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	

๑๖๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



สภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

   หมายเหตุ ทุน รายได้สูง(ต�่า)กว่า รวมสินทรัพย์

     ค่าใช้จ่ายสะสม สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ๑๔,๒๘๐,๒๘๓.๘๔ ๒๗,๓๕๗,๙๓๕.๖๒ ๔๑,๖๓๘,๒๑๙.๔๖ 

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี	 	 –	 ๔,๗๔๒,๖๐๖.๙๕	 ๔,๗๔๒,๖๐๖.๙๕

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ๑๔,๒๘๐,๒๘๓.๘๔ ๓๒,๑๐๐,๕๔๒.๕๗ ๔๖,๓๘๐,๘๒๖.๔๑

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี	 	 –	 ๑,๖๑๑,๔๖๒.๒๘	 ๑,๖๑๑,๔๖๒.๒๘

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  ๑๔,๒๘๐,๒๘๓.๘๔ ๓๓,๗๑๒,๐๐๔.๘๕ ๔๗,๙๙๒,๒๘๘.๖๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๑๖4 Annual Report 2018
National Farmers Council



สภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

   หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๐

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ	 	 ๑,๖๑๑,๔๖๒.๒๘	 ๔,๗๔๒,๖๐๖.๙๕

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 ๒๒	 ๘,๐๘๔,๒๒๙.๗๗	 ๙,๖๒๕,๘๔๒.๑๘

	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 ๑.๐๐	 –

	 รายได้จากการรับบริจาค	 	 (๒,๙๑๗,๖๑๓.๑๘)	 (๑๐๑,๐๐๗.๐๕)

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 ๖,๗๗๘,๐๗๙.๘๗	 ๑๔,๒๖๗,๔๔๒.๐๘

	 ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 	

	 เพิ่มขึ้นในลูกหนี้ระยะสั้น	 	 (๖๔๒,๗๘๐.๖๔)	 (๑๐๒,๔๓๐.๑๐)

	 เพิ่มขึ้นในวัสดุคงเหลือ	 	 (๙๓,๘๙๔.๐๐)	 (๓๔๒,๕๔๑.๐๐)

	 (เพิ่มขึ้น)	ลดลง	ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 ๑๑,๑๗๗.๕๐	 (๑๑,๑๗๗.๕๐)

	 (เพิ่มขึ้น)	ลดลง	ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 ๓๗๐,๓๗๐.๐๐	 (๓๔๓,๗๗๐.๐๐)

	 เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ระยะสั้น	 	 ๒,๓๖๙,๒๓๔.๓๙	 ๒๙๓,๑๒๖.๘๑

	 (เพิ่มขึ้น)	ลดลง	ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 (๓๒๖,๓๘๐.๕๐)	 ๓๗๗,๙๖๐.๓๖

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  ๘,๔๖๕,๘๐๖.๖๒ ๑๔,๑๓๘,๖๑๐.๖๕

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	 ๘	 (๑,๙๑๙,๔๙๐.๙๐)	 (๔,๒๕๖,๐๒๗.๙๐)

	 เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ๙	 (๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐)	 (๑,๙๕๓,๑๖๔.๐๐)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  (๒,๙๕๙,๔๙๐.๙๐) (๖,๒๐๙,๑๙๑.๙๐)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  ๕,๕๐๖,๓๑๕.๗๒ ๗,๙๒๙,๔๑๘.๗๕

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  ๓๐,๐๑๕,๖๓๓.๑๘  ๒๒,๐๘๖,๒๑๔.๔๓

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด ๔ ๓๕,๕๒๑,๙๔๘.๙๐ ๓๐,๐๑๕,๖๓๓.๑๘ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	

๑๖๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



สภาเกษตรกรแห่งชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๓	 มาตรา	 ๒๐	 

ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลไม่เป็นส่วนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น	 เรียกโดยย่อว่า	 “สกช.”	 ปัจจุบันมีส�านักงาน 

ตั้งอยู่ที	่๕๐	อาคารวชิรานุสรณ	์คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์บางเขน	กรุงเทพฯ	๑๐๙๐๐	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 (๑)	 รับผิดชอบงานด้านธุรการและท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

	 (๒)	 รวบรวม	ศึกษา	 วิจัย	พัฒนา	 และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ 

สภาเกษตรกรจังหวัด	ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	

	 (๓)	 ประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถงึนโยบายแผนแม่บทการด�าเนินงานของสภาเกษตรกร 

แห่งชาต	ิ

	 (๔)	 รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	

	 (๕)	 จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระบบข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 

การเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการบริหารจัดการ	 การวิจัย	 การผลิต	 การแปรรูปการตลาด	 และราคา 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

	 (๖)	 ประสานการด�าเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๗)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีของสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

	 ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๕๓	มาตรา	๔๔	 ส�านักงานสภาเกษตรกร 

แห่งชาติมีการด�าเนินงานแบ่งเป็น	 ๒	 ระยะ	 ในระยะเร่ิมแรกให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�าหน้าที่เลขาธิการ 

และหัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครและให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดท�าหน้าท่ีหัวหน้าส�านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดทั้งนี้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับซึ่งด�าเนินการเก่ียวกับการจัดให้มีการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	 ระยะที่สองเร่ิมต้นหลังวาระที่	 ส�านักงานสภาเกษตรกร 

แห่งชาตริบัถ่ายโอนภารกจิจากส�านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เลขาธกิารสภาเกษตรกรแห่งชาตบิรหิารจดัการ 

ต่อไปตั้งแต่วันที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๕

หมายเหตุที่ ๒ เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้างเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	 ฉบับที่	 ๑	 

การน�าเสนองบการเงิน	 และการจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง	 

ที่	 กค	 ๐๔๒๓.๒/ว๒๓๗	 ลงวันที่	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	 

ฉบับที	่ ๑	 เรื่อง	 การน�าเสนองบการเงิน	 โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	 งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน	 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 และงบกระแสเงินสด	 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเฉพาะ 

รายการที่มีนัยส�าคัญเท่านั้น
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หมายเหตุที่ ๓ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ๓.๑ หน่วยงานที่เสนอรายงาน

	 	 งบการเงินนี้เป็นการแสดงงบการเงินในภาพรวมของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัด	จ�านวน	๗๗	จังหวัด	รวมทั้งสิ้น	๗๘	หน่วย

 ๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี (accounting period)

	 	 ตามปีงบประมาณ	คือ	วันที	่๑	ตุลาคม	ปีปัจจุบัน	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	ปีถัดไป	โดยก�าหนดรอบระยะเวลา 

บัญชี	๑	รอบเท่ากับ	๑	ปีงบประมาณ	หรือ	๑๒	เดือน

 ๓.๓ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  v	 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เมื่อได้รับเงิน

  v	 รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนรับรู้เมื่อได้รับเงิน

  v	 รายได้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  v	 ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	เช่น	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	ค่าใช้จ่ายโครงการ	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	 

รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 ๓.๔ วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

 ๓.๕ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

	 	 ๓.๕.๑	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าต่อหน่วยที่ได้มาเกินกว่า	๕,๐๐๐	บาท 

ขึ้นไป	ส่วนที่ต�า่กว่า	๕,๐๐๐	บาท	บันทึกเป็นครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์และบันทึกรายละเอียดไว้ในทะเบียนคุมพัสดุ

	 	 ๓.๕.๒	 ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค�านวณตามวิธีเส้นตรงไม่มีราคาซาก	 

ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณ	ดังนี้

	 	 	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 ๕	 ปี

	 	 	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ๕	 ปี

	 	 	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๕	 ปี

	 	 	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 ๕	 ปี

	 	 	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 ๕	 ปี

	 	 	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๓	 ปี

	 	 	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ๕	 ปี

	 	 	 ครุภัณฑ์การเกษตร	 ๕	 ปี

	 	 	 ครุภัณฑ์ส�ารวจ	 ๕	 ปี

	 	 ๓.๕.๓	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 บันทึกครุภัณฑ์ที่ได้รับโอนจากส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 

ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องถ่ายโอนภารกิจ	และครภุณัฑ์ต่างๆ	ท่ีจดัซือ้โดยงบประมาณเพ่ือการจัดตัง้สภาเกษตรกร 

แห่งชาต	ิให้แก่ส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยมลูค่าเงินงบประมาณทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้ในคร้ังแรกเพือ่จดัตัง้ตามหนังสอื 

กรมบัญชีกลางที	่กค	๐๔๒๓.๓/๑๘๒๔๔	ลงวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๘	เรื่องการหารือเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีส่วนของทุน 

ของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

๑๖7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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	 	 ๓.๕.๔	 ครุภัณฑ์รับบริจาคแสดงในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย์	 บันทึกเป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน 

ภายใต้บัญชีรายได้จากการบริจาครอการรับรู้	 ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคา 

ของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี

 ๓.๖ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 ๓.๖.๑	 แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

	 	 ๓.๖.๒	 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ได้แก่	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค�านวณโดยวิธีเส้นตรง 

ไม่มีราคาซากก�าหนดอายุการใช้งาน	๕	ปี

 ๓.๗ รายการบัญชีโอนเงินระหว่างกัน

	 	 เป็นรายการบญัชรีะหว่างส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาตแิละส�านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัด	เมือ่ส�านักงาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติโอนเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

จะบันทึกบัญชีเป็น	 “ค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรให้ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”	 ดุลปกติเป็นเดบิตคู่กับบัญชีเงินฝากธนาคาร	 

และส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัจะบนัทกึรายการรับเงนิโอนเป็น	“รายได้เงินจัดสรรจากส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต”ิ	 

ดุลปกติเป็นเครดิตคู่กับบัญชีเงินฝากธนาคาร	 เพราะฉะนั้น	 ทั้งสองบัญชีจะมียอดคงเหลือเท่ากัน	 ผลต่างระหว่างบัญช ี

ค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรให้ส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในงบการเงินภาพรวมจะมียอดเป็นศูนย์

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

รายได้เงินจัดสรรจาก	สกช.	 –	 (๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗)	 (๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗)

ค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรให	้สกจ.	 ๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗	 –	 ๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗

 รวม ๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗ (๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗) –

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

รายได้เงินจัดสรรจาก	สกช.	 –	 (๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗)	 (๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗)

ค่าใช้จ่ายเงินจัดสรรให	้สกจ.	 ๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗	 –	 ๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗

 รวม ๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗ (๑๓๙,๒๓๕,๐๒๒.๖๗) –

 ๓.๘ ภาระผูกพัน

	 	 เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีผลผูกพันต่อส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดในระยะยาวแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู ้เป็นหน้ีสินได้เน่ืองจากยังไม่มีความแน่นอนว่าส�านักงาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติและส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อน�าไป 

ช�าระภาระผกูพนันัน้หรอืไม่สามารถวดัมลูค่าภาระผกูพันนัน้ได้อย่างน่าเชือ่ถอืเพยีงพอและส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

จะเปิดเผยภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุที่ 4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	 	 	 	

	 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	 ๓๓,๙๒๔,๐๓๗.๓๗	 ๓,๓๙๘,๖๘๘.๑๖	 ๓๗,๓๒๒,๗๒๕.๕๓

	 เงินฝากออมทรัพย์	(เงินประกันผลงาน)	 ๔๑๒,๐๖๐.๐๔	 –	 ๔๑๒,๐๖๐.๐๔

	 เงินฝากออมทรัพย์	(เงินโอน	สกจ.)	 ๒๔๔,๗๖๖.๔๕	 –	 ๒๔๔,๗๖๖.๔๕

 รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ ๓๔,๕๘๐,๘๖๓.๘๖ ๓,๓๙๘,๖๘๘.๑๖ ๓๗,๙๗๙,๕๕๒.๐๒

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	 	 	 	

	 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	 (๕๓๐,๘๒๘.๘๙)	 (๑,๙๐๖,๓๑๗.๐๖)	 (๒,๔๓๗,๑๔๕.๙๕)

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

	 (เงินประกันผลงาน)	 (๒๐,๔๕๗.๑๗)	 –	 (๒๐,๔๕๗.๑๗)

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓๔,๐๒๙,๕๗๗.๘๐ ๑,๔๙๒,๓๗๑.๑๐ ๓๕,๕๒๑,๙๔๘.๙๐

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐ สกช. สกจ. รวม

เงินสดและเงินสดย่อย	 –	 ๕,๒๒๙.๐๐	 ๕,๒๒๙.๐๐

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	 	 	 	

	 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	 ๒๗,๗๖๔,๖๘๓.๗๗	 ๓,๐๖๒,๕๙๔.๙๐	 ๓๐,๘๒๗,๒๗๘.๖๗

	 เงินฝากออมทรัพย์	(เงินประกันผลงาน)	 ๖๗๗,๖๙๕.๖๗	 –	 ๖๗๗,๖๙๕.๖๗

	 เงินฝากออมทรัพย์	(เงินโอน	สกจ.)	 ๔๐๖,๔๐๗.๓๑	 –	 ๔๐๖,๔๐๗.๓๑

 รวมเงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ ๒๘,๘๔๘,๗๘๖.๗๕ ๓,๐๖๒,๕๙๔.๙๐ ๓๑,๙๑๑,๓๘๑.๖๕

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	 	 	 	

	 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	 (๗๑๖,๕๖๑.๔๑)	 (๑,๑๘๔,๔๑๖.๐๖)	 (๑,๙๐๐,๙๗๗.๔๗)

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๒๘,๑๓๒,๒๒๕.๓๔ ๑,๘๘๓,๔๐๗.๘๔ ๓๐,๐๑๕,๖๓๓.๑๘
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หมายเหตุที่ ๕  ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

ลูกหนี้อื่น–หน่วยงานภาครัฐ	 –	 ๑๙๗.๘๔	 ๑๙๗.๘๔

ลูกหนี้อื่น–บุคคลภายนอก	 ๑,๐๘๖.๙๓	 ๗๗,๐๐๗.๙๓	 ๗๘,๐๙๔.๘๖

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย	 ๒,๕๓๓,๘๕๐.๙๔	 ๒๒๔,๐๔๕.๓๘	 ๒,๗๕๗,๘๙๖.๓๒

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างรับ	 ๖๗,๔๙๓.๔๑	 ๒๗,๘๑๐.๗๐	 ๙๕,๓๐๔.๑๑

รวมลูกหนี้ระยะสั้น ๒,๖๐๒,๔๓๑.๒๘ ๓๒๙,๐๖๑.๘๕ ๒,๙๓๑,๔๙๓.๑๓

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ (หน่วย : บาท)

 ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนด เกินก�าหนดช�าระ เกินก�าหนดช�าระ รวม
   ไม่เกิน ๓๐ วัน เกินกว่า ๓๐ วัน

	 สกช.	 ๒,๔๙๒,๗๖๓.๙๔	 –	 ๔๑,๐๘๗.๐๐	 ๒,๕๓๓,๘๕๐.๙๔

	 สกจ.	 ๒๐๘,๐๖๗.๕๒	 ๑๕,๓๕๐.๐๐	 ๖๒๗.๘๖	 ๒๒๔,๐๔๕.๓๘

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐ สกช. สกจ. รวม

ลูกหนี้อื่น–บุคคลภายนอก	 ๙,๑๗๕.๖๐	 ๑๑,๑๑๗.๒๒	 ๒๐,๒๙๒.๘๒

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย	 ๑,๗๔๘,๓๓๙.๐๐	 ๔๒๙,๑๔๓.๐๐	 ๒,๑๗๗,๔๘๒.๐๐

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค้างรับ	 ๖๓,๘๖๕.๙๘	 ๒๗,๐๗๑.๖๙	 ๙๐,๙๓๗.๖๗

รวมลูกหนี้ระยะสั้น ๑,๘๒๑,๓๘๐.๕๘ ๔๖๗,๓๓๑.๙๑ ๒,๒๘๘,๗๑๒.๔๙

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ (หน่วย : บาท)

 ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนด เกินก�าหนดช�าระ เกินก�าหนดช�าระ รวม
   ไม่เกิน ๓๐ วัน เกินกว่า ๓๐ วัน

	 สกช.	 ๑,๗๔๘,๓๓๙.๐๐	 –	 –	 ๑,๗๔๘,๓๓๙.๐๐

	 สกจ.	 ๔๒๙,๑๔๓.๐๐	 –	 –	 ๔๒๙,๑๔๓.๐๐
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หมายเหตุที่ ๖  วัสดุคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

วัสดุคงเหลือ	 ๗๒๒,๔๑๐.๕๐	 –	 ๗๒๒,๔๑๐.๕๐

รวมวัสดุคงเหลือ ๗๒๒,๔๑๐.๕๐ – ๗๒๒,๔๑๐.๕๐

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐ สกช. สกจ. รวม

วัสดุคงเหลือ	 ๖๒๘,๕๑๖.๕๐	 –	 ๖๒๘,๕๑๖.๕๐

รวมวัสดุคงเหลือ ๖๒๘,๕๑๖.๕๐ – ๖๒๘,๕๑๖.๕๐

หมายเหตุที่ 7  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐ สกช. สกจ. รวม

เงินประกันสัญญา	 –	 ๕,๗๗๗.๕๐	 ๕,๗๗๗.๕๐

เงินประกันผลงาน	 –	 ๕,๔๐๐.๐๐		 ๕,๔๐๐.๐๐	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น – ๑๑,๑๗๗.๕๐ ๑๑,๑๗๗.๕๐

๑7๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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หมายเหตุที่ 8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

  ยอดคงเหลือ เพิ่ม ลด ยอดคงเหลือ

  ณ ๑ ต.ค. ๖๐ ระหว่างปี ระหว่างปี ณ ๓๐ ก.ย. ๖๑

รับมอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

	 ราคาทุน

	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 		๔,๒๙๐,๗๑๙.๓๓		 –	 ๙,๐๐๐.๐๐	 ๔,๒๘๑,๗๑๙.๓๓

	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๘๓,๕๐๐.๐๐		 –	 –	 ๘๓,๕๐๐.๐๐	

	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 ๙๘๙,๖๖๙.๕๐		 –	 –	 ๙๘๙,๖๖๙.๕๐	

	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 ๑,๗๑๙,๔๔๓.๐๐		 –	 –	 ๑,๗๑๙,๔๔๓.๐๐	

	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๗,๐๕๕,๖๖๒.๐๑		 –	 –	 ๗,๐๕๕,๖๖๒.๐๑	

	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ๑๔๑,๒๙๐.๐๐		 –	 –	 ๑๔๑,๒๙๐.๐๐	

 รวม ๑๔,๒๘๐,๒๘๓.๘๔  – ๙,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๒๗๑,๒๘๓.๘๔

หัก		 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	

	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ๔,๑๘๒,๕๖๘.๗๖	 ๑๐๗,๘๑๗.๕๗	 ๘,๙๙๙.๐๐	 ๔,๒๘๑,๓๘๗.๓๓

	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๘๑,๓๙๕.๓๔	 ๒,๑๐๐.๖๖	 –	 ๘๓,๔๙๖.๐๐

	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 ๙๖๔,๗๒๔.๒๘	 ๒๔,๘๙๑.๒๒	 –	 ๙๘๙,๖๑๕.๕๐

	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 ๑,๖๗๖,๑๐๓.๕๗	 ๔๓,๒๔๙.๔๓	 –	 ๑,๗๑๙,๓๕๓.๐๐

	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๗,๐๕๕,๔๐๑.๐๑	 –	 –	 ๗,๐๕๕,๔๐๑.๐๑

	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ๑๓๗,๗๒๘.๗๒	 ๓,๕๔๑.๒๘	 –	 ๑๔๑,๒๗๐.๐๐

 รวม ๑๔,๐๙๗,๙๒๑.๖๘ ๑๘๑,๖๐๐.๑๖ ๘,๙๙๙.๐๐ ๑๔,๒๗๐,๕๒๒.๘๔

รวมอาคารและอุปกรณ์ –  สุทธิ ๑๘๒,๓๖๒.๑๖   ๗๖๑.๐๐
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หมายเหตุที่ 8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

  ยอดคงเหลือ เพิ่ม ลด ยอดคงเหลือ

  ณ ๑ ต.ค. ๖๐ ระหว่างปี ระหว่างปี ณ ๓๐ ก.ย. ๖๑

จัดซื้อ/บริจาค โดย สกช. และ สกจ.   

ราคาทุน	 	 	 	

	 ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	 –	 ๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐		 –	 ๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐

	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 ๑๑,๗๖๔,๗๗๔.๓๒	 ๕๙๗,๕๐๐.๐๐		 –	 ๑๒,๓๖๒,๒๗๔.๓๒

	 สิ่งปลูกสร้าง	 ๗๕,๐๐๐.๐๐	 –	 –	 ๗๕,๐๐๐.๐๐

	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ๑๔,๖๕๔,๐๔๙.๖๔	 ๕๐๓,๙๓๔.๙๐		 –	 ๑๕,๑๕๗,๙๘๔.๕๔

	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๒๕๑,๔๐๐.๐๐	 –	 –	 ๒๕๑,๔๐๐.๐๐

	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 ๑,๘๗๖,๒๑๐.๐๔	 ๑๕๔,๓๙๗.๕๐		 			๒,๒๙๘.๕๐		 ๒,๐๒๘,๓๐๙.๐๔

	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 ๕,๐๘๑,๑๖๑.๒๔	 ๑๗๓,๙๙๒.๕๐		 			๗,๘๙๐.๐๐		 ๕,๒๔๗,๒๖๓.๗๔

	 ครุภัณฑ์การเกษตร	 ๓๗๘,๗๖๔.๔๐	 –	 –	 ๓๗๘,๗๖๔.๔๐

	 ครุภัณฑ์ส�ารวจ	 ๕๒,๐๐๐.๐๐	 –	 –	 ๕๒,๐๐๐.๐๐

	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๙,๔๑๖,๙๘๕.๐๑	 ๔๘๘,๖๙๐.๐๐		 ๒๐,๗๐๔.๕๐		 ๙,๘๘๔,๙๗๐.๕๑

	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ๔๔๖,๒๙๒.๐๐	 ๓๑,๘๖๙.๐๐		 –	 ๔๗๘,๑๖๑.๐๐

 รวม  ๔๓,๙๙๖,๖๓๖.๖๕  ๔,๘๓๐,๓๘๓.๙๐  ๓๐,๘๙๓.๐๐  ๔๘,๗๙๖,๑๒๗.๕๕ 

หัก		 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 	 	

	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 ๗,๗๔๐,๓๖๓.๕๙	 ๒,๑๕๒,๖๖๑.๗๒		 –	 ๙,๘๙๓,๐๒๕.๓๑

	 สิ่งปลูกสร้าง	 ๙,๗๔๐.๔๘	 ๕,๐๐๐.๐๒		 –	 ๑๔,๗๔๐.๕๐

	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ๑๐,๕๘๓,๑๑๙.๑๖	 ๒,๓๑๒,๓๙๘.๕๓			 –	 ๑๒,๘๙๕,๕๑๗.๖๙

	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๑๘๒,๕๒๑.๔๗	 ๔๒,๙๙๖.๒๖		 –	 ๒๒๕,๕๑๗.๗๓

	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 ๑,๑๙๗,๑๗๕.๓๙	 ๓๓๑,๘๖๗.๑๑		 			๑,๘๑๓.๙๖		 ๑,๕๒๗,๒๒๘.๕๔

	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 ๒,๓๙๔,๔๒๐.๕๙	 ๙๖๒,๗๒๖.๙๓		 			๓,๘๕๓.๗๒		 ๓,๓๕๓,๒๙๓.๘๐

	 ครุภัณฑ์การเกษตร	 ๑๔๒,๓๒๓.๐๙	 ๗๔,๙๙๓.๔๙		 –	 ๒๑๗,๓๑๖.๕๘

	 ครุภัณฑ์ส�ารวจ	 ๒๙,๐๖๒.๙๘	 ๑๐,๓๙๙.๙๖		 –	 ๓๙,๔๖๒.๙๔

	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๖,๘๙๐,๐๔๕.๐๖	 ๑,๓๖๔,๕๑๓.๘๕		 ๑๑,๓๒๕.๘๔		 ๘,๒๔๓,๒๓๓.๐๗

	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ๓๐๗,๐๘๗.๗๐	 ๗๖,๙๘๓.๘๖		 –	 ๓๘๔,๐๗๑.๕๖

 รวม  ๒๙,๔๗๕,๘๕๙.๕๑  ๗,๓๓๔,๕๔๑.๗๓ ๑๖,๙๙๓.๕๒  ๓๖,๗๙๓,๔๐๗.๗๒

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ๑๔,๕๒๐,๗๗๗.๑๔   ๑๒,๐๐๒,๗๑๙.๘๓ 
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หมายเหตุที่ 8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

  ยอดคงเหลือ เพิ่ม ลด ยอดคงเหลือ

  ณ ๑ ต.ค. ๖๐ ระหว่างปี ระหว่างปี ณ ๓๐ ก.ย. ๖๑

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับโอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ได้มาโดย สกช. และ สกจ.

ราคาทุน	 	 	 	

	 ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	 –	 ๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐		 –	 ๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	

	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 ๑๑,๗๖๔,๗๗๔.๓๒	 ๕๙๗,๕๐๐.๐๐		 –	 ๑๒,๓๖๒,๒๗๔.๓๒

	 สิ่งปลูกสร้าง	 ๗๕,๐๐๐.๐๐		 –	 –	 ๗๕,๐๐๐.๐๐

	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ๑๘,๙๔๔,๗๖๘.๙๗	 ๕๐๓,๙๓๔.๙๐		 ๙,๐๐๐.๐๐		 ๑๙,๔๓๙,๗๐๓.๘๗

	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๓๓๔,๙๐๐.๐๐	 –	 –	 ๓๓๔,๙๐๐.๐๐

	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 ๒,๘๖๕,๘๗๙.๕๔	 ๑๕๔,๓๙๗.๕๐		 ๒,๒๙๘.๕๐		 ๓,๐๑๗,๙๗๘.๕๔

	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 ๖,๘๐๐,๖๐๔.๒๔	 ๑๗๓,๙๙๒.๕๐		 ๗,๘๙๐.๐๐		 ๖,๙๖๖,๗๐๖.๗๔

	 ครุภัณฑ์การเกษตร	 ๓๗๘,๗๖๔.๔๐		 –	 –	 ๓๗๘,๗๖๔.๔๐

	 ครุภัณฑ์ส�ารวจ	 ๕๒,๐๐๐.๐๐		 –	 –	 ๕๒,๐๐๐.๐๐

	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๑๖,๔๗๒,๖๔๗.๐๒			 ๔๘๘,๖๙๐.๐๐		 ๒๐,๗๐๔.๕๐		 ๑๖,๙๔๐,๖๓๒.๕๒

	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ๕๘๗,๕๘๒.๐๐	 ๓๑,๘๖๙.๐๐		 –	 ๖๑๙,๔๕๑.๐๐

 รวม ๕๘,๒๗๖,๙๒๐.๔๙ ๔,๘๓๐,๓๘๓.๙๐  ๓๙,๘๙๓.๐๐  ๖๓,๐๖๗,๔๑๑.๓๙ 

หัก		 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 	 	

	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 ๗,๗๔๐,๓๖๓.๕๙	 ๒,๑๕๒,๖๖๑.๗๒		 –	 ๙,๘๙๓,๐๒๕.๓๑

	 สิ่งปลูกสร้าง	 ๙,๗๔๐.๔๘	 ๕,๐๐๐.๐๒		 –	 ๑๔,๗๔๐.๕๐

	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ๑๔,๗๖๕,๖๘๗.๙๒		 ๒,๔๒๐,๒๑๖.๑๐		 ๘,๙๙๙.๐๐		 ๑๗,๑๗๖,๙๐๕.๐๒

	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๒๖๓,๙๑๖.๘๑	 ๔๕,๐๙๖.๙๒		 –	 ๓๐๙,๐๑๓.๗๓

	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 ๒,๑๖๑,๘๙๙.๖๗	 ๓๕๖,๗๕๘.๓๓		 ๑,๘๑๓.๙๖		 ๒,๕๑๖,๘๔๔.๐๔

	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 ๔,๐๗๐,๕๒๔.๑๖		 ๑,๐๐๕,๙๗๖.๓๖		 ๓,๘๕๓.๗๒		 ๕,๐๗๒,๖๔๖.๘๐

	 ครุภัณฑ์การเกษตร	 ๑๔๒,๓๒๓.๐๙	 ๗๔,๙๙๓.๔๙		 –	 ๒๑๗,๓๑๖.๕๘

	 ครุภัณฑ์ส�ารวจ	 ๒๙,๐๖๒.๙๘	 ๑๐,๓๙๙.๙๖		 –	 ๓๙,๔๖๒.๙๔

	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๑๓,๙๔๕,๔๔๖.๐๗	 ๑,๓๖๔,๕๑๓.๘๕		 ๑๑,๓๒๕.๘๔		 ๑๕,๒๙๘,๖๓๔.๐๘

	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ๔๔๔,๘๑๖.๔๒	 ๘๐,๕๒๕.๑๔		 –	 ๕๒๕,๓๔๑.๕๖

 รวม ๔๓,๕๗๓,๗๘๑.๑๙ ๗,๕๑๖,๑๔๑.๘๙  ๒๕,๙๙๒.๕๒  ๕๑,๐๖๓,๙๓๐.๕๖ 

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ๑๔,๗๐๓,๑๓๙.๓๐     ๑๒,๐๐๓,๔๘๐.๘๓

ค่าเสื่อมราคาประจ�าปี ๙,๕๒๖,๐๑๓.๖๙   ๗,๔๙๙,๑๔๘.๓๗
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หมายเหตุที่ 9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

  ยอดคงเหลือ เพิ่ม ลด ยอดคงเหลือ

  ณ ๑ ต.ค. ๖๐ ระหว่างปี ระหว่างปี ณ ๓๐ ก.ย. ๖๑

ราคาทุน	 	 	 	

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 		๒,๒๑๖,๑๒๔.๐๐		๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	 –			๓,๒๕๖,๑๒๔.๐๐	

 รวม    ๒,๒๑๖,๑๒๔.๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ – ๓,๒๕๖,๑๒๔.๐๐

หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 	 	 	

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ๒๒๔,๕๕๐.๔๘	 ๕๘๕,๐๘๑.๔๐	 –	 ๘๐๙,๖๓๑.๘๘

 รวม ๒๒๔,๕๕๐.๔๘ ๕๘๕,๐๘๑.๔๐ – ๘๐๙,๖๓๑.๘๘

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน– สุทธิ    ๑,๙๙๑,๕๗๓.๕๒   ๒,๔๔๖,๔๙๒.๑๒

ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี	 ๙๙,๘๒๘.๔๙	 	 	 ๕๘๕,๐๘๑.๔๐

หมายเหตุที่ ๑๐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

เงินมัดจ�า	–	ค่าเช่า	 –	 ๓๘,๐๐๐.๐๐	 ๓๘,๐๐๐.๐๐

เงินมัดจ�าอื่น	 ๑,๙๕๐.๐๐	 –	 ๑,๙๕๐.๐๐

เงินประกัน–อาคาร	 ๒๖๓,๓๔๐.๐๐	 ๕๙,๐๐๐.๐๐	 ๓๒๒,๓๔๐.๐๐

เงินประกัน–อื่น	 –	 ๕,๔๐๐.๐๐	 ๕,๔๐๐.๐๐

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๒๖๕,๒๙๐.๐๐ ๑๐๒,๔๐๐.๐๐ ๓๖๗,๖๙๐.๐๐

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐ สกช. สกจ. รวม

เงินมัดจ�า	–	ค่าเช่า	 –	 ๓๘,๐๐๐.๐๐	 ๓๘,๐๐๐.๐๐

เงินมัดจ�าอื่น	 ๑,๙๕๐.๐๐	 –	 ๑,๙๕๐.๐๐

เงินประกัน–อาคาร	 ๒๖๓,๓๔๐.๐๐	 ๗,๐๐๐.๐๐	 ๒๗๐,๓๔๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	 ๔๑๖,๐๐๐.๐๐	 ๑๑,๗๗๐.๐๐	 ๔๒๗,๗๗๐.๐๐

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๖๘๑,๒๙๐.๐๐ ๕๖,๗๗๐.๐๐ ๗๓๘,๐๖๐.๐๐
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หมายเหตุที่ ๑๑  เจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

เจ้าหนี้การค้า	–	หน่วยงานภาครัฐ	 –	 ๑,๔๑๒.๐๐	 ๑,๔๑๒.๐๐

เจ้าหนี้การค้า	–	บุคคลภายนอก	 ๖๖,๓๑๘.๕๙	 ๔๘๔.๘๓	 ๖๖,๘๐๓.๔๒

ค่าเช่าค้างจ่าย	 	๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐	 ๖๕,๓๐๐.๐๐	 ๑,๕๒๐,๓๐๐.๐๐

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	 	๔๒,๘๗๘.๓๘	 ๓๐๙,๒๗๗.๑๑	 ๓๕๒,๑๕๕.๔๙

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง	ภ.ง.ด.	๑	 	๗๕,๘๗๘.๘๔	 ๑๔๐,๐๐๑.๕๗	 ๒๑๕,๘๘๐.๔๑

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง	ภ.ง.ด.	๓	 –	 ๕,๗๑๓.๔๘	 ๕,๗๑๓.๔๘

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง	ภ.ง.ด.	๕๓	 	๑๘,๑๑๔.๖๐	 ๙,๓๘๐.๔๔	 ๒๗,๔๙๕.๐๔

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	 ๒,๗๗๙,๘๔๒.๙๙		 ๕๕๒,๐๖๐.๔๐	 ๓,๓๓๑,๙๐๓.๓๙

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น   ๔,๔๓๘,๐๓๓.๔๐ ๑,๐๘๓,๖๒๙.๘๓ ๕,๕๒๑,๖๖๓.๒๓

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐ สกช. สกจ. รวม

เจ้าหนี้การค้า	–	บุคคลภายนอก	 –	 ๓๘๓.๕๘	 ๓๘๓.๕๘

เจ้าหนี้อื่น	–	บุคคลภายนอก	 ๑๙,๐๓๗.๗๘	 ๕๐,๒๗๒.๑๑	 ๖๙,๓๐๙.๘๙

ค่าเช่าค้างจ่าย	 ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐	 							๑๑๕,๒๑๘.๕๔	 ๑,๕๗๐,๒๑๘.๕๔

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	 ๕๒,๐๙๖.๗๙	 							๒๗๔,๒๖๓.๙๐	 ๓๒๖,๓๖๐.๖๙

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง	ภ.ง.ด.	๑	 ๖๗,๐๙๓.๑๘	 								๙๕,๙๑๒.๘๔	 ๑๖๓,๐๐๖.๐๒

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง	ภ.ง.ด.	๓	 ๓๓๘.๐๐	 										๖,๑๐๖.๔๘	 ๖,๔๔๔.๔๘

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง	ภ.ง.ด.	๕๓	 ๒๙,๓๐๒.๔๑	 										๔,๔๙๐.๓๖	 ๓๓,๗๙๒.๗๗

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	 ๕๘๓,๑๙๐.๐๐	 ๓๙๙,๗๒๒.๘๗	 ๙๘๒,๙๑๒.๘๗

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น ๒,๒๐๖,๐๕๘.๑๖ ๙๔๖,๓๗๐.๖๘ ๓,๑๕๒,๔๒๘.๘๔
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หมายเหตุที่ ๑๒  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

เงินประกันสัญญา	 	๓๗๘,๖๗๙.๕๑	 ๖๒,๐๓๕.๕๐	 ๔๔๐,๗๑๕.๐๑

เงินประกันผลงาน	 										๕,๒๕๐.๐๐		 –	 ๕,๒๕๐.๐๐

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๓๘๓,๙๒๙.๕๑ ๖๒,๐๓๕.๕๐ ๔๔๕,๙๖๕.๐๑

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐ สกช. สกจ. รวม

เงินประกันสัญญา	 							๖๖๖,๘๙๑.๗๔		 ๙๓,๒๐๓.๗๗	 ๗๖๐,๐๙๕.๕๑

เงินประกันผลงาน	 										๕,๒๕๐.๐๐		 ๕,๔๐๐.๐๐	 ๑๐,๖๕๐.๐๐

เงินรับฝากอื่น	 –		 ๑,๖๐๐.๐๐	 ๑,๖๐๐.๐๐

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๖๗๒,๑๔๑.๗๔ ๑๐๐,๒๐๓.๗๗ ๗๗๒,๓๔๕.๕๑

หมายเหตุที่ ๑๓  รายได้จากการบริจาครอการรับรู้

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑ สกช. สกจ. รวม

รวมรายได้จากการบริจาครอการรับรู้ต้นงวด	 ๗๑,๒๑๑.๗๓	 –	 ๗๑,๒๑๑.๗๓

หัก	 รับรู้รายได้ส�าหรับงวด	 				๓๗,๖๑๓.๑๘		 –	 				๓๗,๖๑๓.๑๘	

รวมรายได้จากการบริจาครอการรับรู ้ ๓๓,๕๙๘.๕๕ – ๓๓,๕๙๘.๕๕

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐ สกช. สกจ. รวม

รวมรายได้จากการบริจาครอการรับรู้ต้นงวด	 ๑๗๒,๒๑๘.๗๘	 –	 ๑๗๒,๒๑๘.๗๘

หัก	 รับรู้รายได้ส�าหรับงวด	 				๑๐๑,๐๐๗.๐๕		 –	 				๑๐๑,๐๐๗.๐๕	

รวมรายได้จากการบริจาครอการรับรู ้ ๗๑,๒๑๑.๗๓ – ๗๑,๒๑๑.๗๓
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หมายเหตุที่ ๑4  ทุน

	 ทุนประเดิมของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 หมายถึงครุภัณฑ์รับโอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 

จ�านวน	๑๔,๒๘๐,๒๘๓.๘๔	บาท	ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๓	บทเฉพาะกาล	กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์จะต้องถ่ายโอนภารกจิ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณและครภุณัฑ์ต่างๆ	ท่ีจดัซือ้ด้วยเงนิงบประมาณเพือ่จดัตัง้ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ	ให้แก่ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสด	ุ(กวพ)	ให้กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์โดยส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอนครุภณัฑ์ทีม่คีณุภาพดแีละยังสามารถใช้งานได้ให้ส�านักงาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติตามหนงัสอืคณะกรรมการว่าด้วยการพสัด	ุที	่กค	(กวพ)	๐๔๒๑.๓/๑๑๐๑๓	ลงวนัที	่๒๕	มีนาคม	๒๕๕๖	 

และให้รับรู้รายการบัญชีทุนของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยมูลค่าเงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้ครั้งแรก	 

เพ่ือจัดตั้งหน่วยงานซึ่งอยู่ในรูปของทรัพย์สิน	 หนี้สิน	 และรายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 (ถ้ามี)	 ที่ได้รับโอนมาจาก 

ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตามหนงัสอืกรมบญัชกีลางที	่กค	๐๔๒๓.๓/๑๘๒๔๔	ลงวนัที	่๓๐	เมษายน	๒๕๕๘

หมายเหตุที่ ๑๕  รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

(หน่วย : บาท)

    ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 	 ๔๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		 ๔๐๗,๒๕๓,๑๐๐.๐๐	

รวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล         ๔๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๗,๒๕๓,๑๐๐.๐๐

	 ส�านักงบประมาณอนุมัติให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวนเงิน	๔๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	 

และ	 ๔๐๗,๒๕๓,๑๐๐.๐๐	 บาท	 ตามล�าดับ	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินภารกิจของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 

โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

หมายเหตุที่ ๑๖  รายได้จากเงินช่วยเหลือ

(หน่วย : บาท)

    ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐

รายได้จากเงินช่วยเหลือ	 	 ๑๐๒,๔๙๖.๐๐	 ๑๐๔,๑๒๕.๐๐

รวมรายได้จากการช่วยเหลือ  ๑๐๒,๔๙๖.๐๐ ๑๐๔,๑๒๕.๐๐

	 รายได้เงินช่วยเหลือส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ปี	 ๒๕๖๑	 จ�านวน	 ๒	 จังหวัด	 รวม	 ๑๐๒,๔๙๖.๐๐	 บาท	 

โดยได้รับการช่วยเหลือจากส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	 จ�านวน	 ๓,๐๐๐.๐๐	 บาท	 และส�านักงาน 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	จ�านวน	๙๙,๔๙๖.๐๐	บาท	

	 รายได้เงินช่วยเหลือส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	 ปี	 ๒๕๖๐	 จ�านวน	 ๔	 จังหวัด	 รวม	 ๑๐๔,๑๒๕.๐๐	 บาท	 

โดยได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	 จ�านวน	 ๑๙,๖๐๐.๐๐	 บาท	 หน่วยงานของรัฐ	 

จ�านวน	๓๔,๕๒๕.๐๐	บาท	และหน่วยงานของเอกชน	จ�านวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
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หมายเหตุที่ ๑7  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

เงินเดือน	 	 ๑๘,๕๔๘,๙๖๖.๕๑			 ๑๖๕,๖๑๔,๒๕๙.๔๒	 ๑๘๔,๑๖๓,๒๒๕.๙๓

ค่าล่วงเวลา							 ๒๒๗,๘๘๐.๐๐	 ๒๑๑,๐๔๐.๐๐	 ๔๓๘,๙๒๐.๐๐

เบี้ยประกันชีวิต	 ๔,๐๙๒,๐๐๙.๑๔	 –	 ๔,๐๙๒,๐๐๙.๑๔

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๒,๘๖๘,๘๕๕.๖๕ ๑๖๕,๘๒๕,๒๙๙.๔๒ ๑๘๘,๖๙๔,๑๕๕.๐๗

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

เงินเดือน	 		 	๑๗,๗๔๔,๓๙๕.๕๘		 ๑๕๖,๑๐๙,๕๕๕.๐๖	 ๑๗๓,๘๕๓,๙๕๐.๖๔

ค่าล่วงเวลา						 ๒๐๗,๕๔๐.๐๐		 ๒๑๐,๒๘๐.๐๐	 ๔๑๗,๘๒๐.๐๐

เบี้ยประกันชีวิต	 ๔,๐๒๑,๓๕๒.๐๗	 –	 ๔,๐๒๑,๓๕๒.๐๗

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๑,๙๗๓,๒๘๗.๖๕ ๑๕๖,๓๑๙,๘๓๕.๐๖ ๑๗๘,๒๙๓,๑๒๒.๗๑

หมายเหตุที่ ๑8  ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

ค่าเบี้ยประชุม	 ๖,๑๕๙,๙๐๐.๐๐	 ๕๕,๖๙๙,๕๖๐.๐๐	 ๖๑,๘๕๙,๔๖๐.๐๐

ค่าตอบแทนอื่น	 ๒,๒๐๐.๐๐	 ๔,๓๒๐.๐๐	 ๖,๕๒๐.๐๐

รวมค่าตอบแทน ๖,๑๖๒,๑๐๐.๐๐ ๕๕,๗๐๓,๘๘๐.๐๐ ๖๑,๘๖๕,๙๘๐.๐๐

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

ค่าเบี้ยประชุม	 ๗,๑๕๓,๕๐๐.๐๐	 ๕๖,๖๐๑,๘๘๐.๐๐	 ๖๓,๗๕๕,๓๘๐.๐๐

ค่าตอบแทนอื่น	 ๑๔,๙๐๐.๐๐	 ๓๑,๒๐๐.๐๐	 ๔๖,๑๐๐.๐๐

รวมค่าตอบแทน ๗,๑๖๘,๔๐๐.๐๐ ๕๖,๖๓๓,๐๘๐.๐๐ ๖๓,๘๐๑,๔๘๐.๐๐
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หมายเหตุที่ ๑9  ค่าใช้สอย

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	–	ในประเทศ	 ๒,๖๖๙,๙๑๙.๕๑	 ๖๘๙,๐๐๙.๐๐			 ๓,๓๕๘,๙๒๘.๕๑

ค่าเบี้ยเลี้ยง	–	ในประเทศ	 							๖๙๐,๔๒๕.๐๐		 ๓,๕๕๓,๔๒๕.๖๐		 ๔,๒๔๓,๘๕๐.๖๐

ค่าที่พัก	–	ในประเทศ	 					๑,๖๑๑,๘๔๐.๐๐		 ๕,๑๑๔,๙๐๖.๐๐		 ๖,๗๒๖,๗๔๖.๐๐

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	–	ในประเทศ	 					๒,๐๖๙,๙๖๓.๔๗		 ๒,๗๕๖,๔๖๔.๑๐		 ๔,๘๒๖,๔๒๗.๕๗

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	–	รถยนต์ส่วนตัว	 							๒๖๖,๙๗๘.๐๐		 ๖,๑๐๑,๐๕๙.๔๐		 ๖,๓๖๘,๐๓๗.๔๐

ค่าเบี้ยเลี้ยง	–	ต่างประเทศ	 							๑๒๕,๓๖๗.๐๐		 –	 ๑๒๕,๓๖๗.๐๐

ค่าที่พัก	–	ต่างประเทศ	 							๒๗๗,๙๓๐.๐๐		 –	 ๒๗๗,๙๓๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	–	ต่างประเทศ	 							๔๔๐,๕๗๔.๖๐		 –	 ๔๔๐,๕๗๔.๖๐

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	 					๘,๖๘๑,๒๑๔.๕๔		 ๙,๕๘๙,๒๔๔.๐๐		 ๑๘,๒๗๐,๔๕๘.๕๔

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	 					๓,๑๖๐,๐๘๐.๐๐		 ๖,๗๖๖,๘๒๖.๘๔		 ๙,๙๒๖,๙๐๖.๘๔

ค่าเช่ายานพาหนะ	 			๑๗,๔๖๐,๐๐๐.๐๐		 ๓๗,๕๐๐.๐๐		 ๑๗,๔๙๗,๕๐๐.๐๐

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	 							๑๑๑,๑๑๐.๑๕		 ๒,๒๘๘,๒๙๘.๗๓		 ๒,๓๙๙,๔๐๘.๘๘

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	 –	 ๑๔,๐๑๐.๐๐	 ๑๔,๐๑๐.๐๐

ค่าจ้างเหมาบริการ	 			๑๑,๘๔๗,๖๗๘.๐๘		 ๑๗,๕๑๓,๔๘๒.๐๔		 ๒๙,๓๖๑,๑๖๐.๑๒

ค่าเชื้อเพลิง									 ๑๐๕,๓๐๕.๐๐		 ๔,๔๔๐,๘๐๐.๒๓		 ๔,๕๔๖,๑๐๕.๒๓

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 							๑๔๐,๔๕๖.๐๐		 ๕๐๑,๙๐๑.๔๖		 ๖๔๒,๓๕๗.๔๖

ค่ารับรองและพิธีการ	 										๑,๐๐๐.๐๐		 ๖๕,๒๐๔.๐๐		 ๖๖,๒๐๔.๐๐

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 								๘๔,๐๒๕.๓๐		 ๕๕๖,๘๕๐.๕๒		 ๖๔๐,๘๗๕.๘๒

ค่าเบี้ยประกันภัย	 –	 ๔๘๓.๑๔		 ๔๘๓.๑๔

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 								๑๘,๕๑๓.๐๐		 ๙๔,๓๕๐.๐๐		 ๑๑๒,๘๖๓.๐๐

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์	 ๓๐,๓๒๓.๘๐	 	๔๒๔,๙๑๘.๒๑	 ๔๕๕,๒๔๒.๐๑

ค่าตรวจสอบบัญชี	 ๒๐,๐๐๐.๐๐	 –	 ๒๐,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้สอยอื่น	 								๔๒๓.๑๔	 	(๑๘,๙๓๘.๔๒)	 (๑๘,๕๑๕.๒๘)

รวมค่าใช้สอย ๔๙,๘๑๓,๑๒๖.๕๙ ๖๐,๔๘๙,๗๙๔.๘๕ ๑๑๐,๓๐๒,๙๒๑.๔๔
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(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	–	ในประเทศ	 ๔,๖๑๑,๙๖๖.๙๓	 							๘๒๑,๙๐๒.๐๐		 ๕,๔๓๓,๘๖๘.๙๓

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	–	ต่างประเทศ	 –	 							๓,๐๐๐.๐๐		 							๓,๐๐๐.๐๐

ค่าเบี้ยเลี้ยง	–	ในประเทศ	 ๔๖๓,๓๗๗.๐๐	 					๓,๖๑๑,๖๓๗.๒๓		 ๔,๐๗๕,๐๑๔.๒๓

ค่าที่พัก	–	ในประเทศ	 					๑,๐๖๕,๑๗๙.๐๐		 					๕,๔๒๗,๔๐๖.๐๐		 ๖,๔๙๒,๕๘๕.๐๐

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	–	ในประเทศ	 					๑,๓๕๑,๔๕๓.๒๓		 					๓,๒๒๕,๖๑๙.๖๒		 ๔,๕๗๗,๐๗๒.๘๕

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	–	รถยนต์ส่วนตัว	 ๓๗,๐๗๖.๐๐	 					๖,๑๒๐,๐๓๙.๗๔		 ๖,๑๕๗,๑๑๕.๗๔

ค่าเบี้ยเลี้ยง	–	ต่างประเทศ	 								๓๕,๒๐๐.๐๐		 ๓๓๓.๐๐	 ๓๕,๕๓๓.๐๐

ค่าที่พัก	–	ต่างประเทศ	 								๒๘,๘๙๐.๙๘		 –	 ๒๘,๘๙๐.๙๘

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	–	ต่างประเทศ	 							๑๔๓,๓๑๘.๐๐		 –	 ๑๔๓,๓๑๘.๐๐

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	 ๘,๓๔๖,๐๕๐.๒๔	 					๗,๖๙๑,๘๗๙.๒๐		 ๑๖,๐๓๗,๙๒๙.๔๔

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	 					๓,๑๖๐,๐๘๐.๐๐		 					๗,๒๘๔,๓๖๐.๐๐		 ๑๐,๔๔๔,๔๔๐.๐๐

ค่าเช่ายานพาหนะ	 			๑๗,๔๖๐,๐๐๐.๐๐		 –	 ๑๗,๔๖๐,๐๐๐.๐๐

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	 							๑๒๙,๖๐๙.๖๖		 					๒,๒๒๖,๐๐๐.๕๔		 ๒,๓๕๕,๖๑๐.๒๐

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	 ๑,๒๐๐.๐๐	 									๑๐,๘๐๐.๐๐		 ๑๒,๐๐๐.๐๐

ค่าจ้างเหมาบริการ	 					๙,๘๖๘,๐๗๑.๗๓	 			๑๙,๐๘๐,๔๕๓.๘๒		 ๒๘,๙๔๘,๕๒๕.๕๕

ค่าเชื้อเพลิง										 ๙๐,๒๔๕.๑๐		 					๔,๑๗๔,๔๑๘.๗๑		 ๔,๒๖๔,๖๖๓.๘๑

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 							๗๑๑,๐๒๖.๐๐		 							๓๗๔,๒๕๒.๒๖		 ๑,๐๘๕,๒๗๘.๒๖

ค่ารับรองและพิธีการ	 								๑๐,๗๐๐.๐๐		 							๑๘๕,๖๗๖.๐๐		 ๑๙๖,๓๗๖.๐๐

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 							๑๓๘,๔๐๓.๒๐		 							๔๙๒,๔๓๙.๕๐		 ๖๓๐,๘๔๒.๗๐

ค่าเบี้ยประกันภัย	 												๔๒๓.๑๔		 –	 ๔๒๓.๑๔

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 								๑๘,๕๕๘.๐๐		 							๑๐๕,๒๑๐.๐๐		 ๑๒๓,๗๖๘.๐๐

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์	 –	 ๔๕๓,๒๘๓.๐๐		 							๔๕๓,๒๘๓.๐๐

ค่าใช้สอยอื่น	 							๕๒๐,๓๙๘.๘๒		 							๒๒๕,๘๑๓.๒๔		 ๗๔๖,๒๑๒.๐๖

ค่าตรวจสอบบัญชี	 ๓๓๐,๐๐๐.๐๐	 –	 ๓๓๐,๐๐๐.๐๐

รวมค่าใช้สอย ๔๘,๕๒๑,๒๒๗.๐๓ ๖๑,๕๑๔,๕๒๓.๘๖ ๑๑๐,๐๓๕,๗๕๐.๘๙

๑8๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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หมายเหตุที่ ๒๐  ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

วัสดุส�านักงาน	 ๒๐๙,๖๑๔.๔๐		 		๒,๖๙๖,๓๘๖.๐๐		 ๒,๙๐๖,๐๐๐.๔๐

วัสดุคอมพิวเตอร์	 ๖๐๗,๙๓๓.๗๐		 					๗๓๔,๒๖๑.๒๐		 ๑,๓๔๒,๑๙๔.๙๐

วัสดุงานครัว	 –	 					๒๓๕,๔๖๙.๑๑		 ๒๓๕,๔๖๙.๑๑

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	 ๔๘๒,๐๐๐.๐๐			 					๔๗๐,๑๔๗.๓๐		 ๙๕๒,๑๔๗.๓๐

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	 –	 									๔,๔๑๑.๐๐		 ๔,๔๑๑.๐๐

วัสดุการเกษตร	 –	 									๗,๔๒๕.๐๐		 ๗,๔๒๕.๐๐

รวมค่าวัสดุ ๑,๒๙๙,๕๔๘.๑๐ ๔,๑๔๘,๐๙๙.๖๑ ๕,๔๔๗,๖๔๗.๗๑

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

วัสดุส�านักงาน	 				๔๕๘,๐๗๗.๗๗		 ๒,๕๕๘,๒๒๗.๐๔		 ๓,๐๑๖,๓๐๔.๘๑

วัสดุคอมพิวเตอร์	 					๘๘๔,๘๘๒.๖๐		 							๗๒๐,๒๐๐.๙๐		 ๑,๖๐๕,๐๘๓.๕๐

วัสดุงานครัว	 						๑๑,๐๗๔.๕๐		 							๑๘๘,๑๐๔.๕๑		 ๑๙๙,๑๗๙.๐๑

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	 						๗,๔๑๕.๑๐		 							๕๔๓,๓๖๓.๔๔		 ๕๕๐,๗๗๘.๕๔

วัสดุอื่น	 	 –	 ๒๕,๕๓๕.๙๐		 ๒๕,๕๓๕.๙๐

รวมค่าวัสดุ ๑,๓๖๑,๔๔๙.๙๗ ๔,๐๓๕,๔๓๑.๗๙ ๕,๓๙๖,๘๘๑.๗๖
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หมายเหตุที่ ๒๑  ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

ค่าไฟฟ้า	 	 ๓๖๑,๕๐๐.๐๐		 		๒,๕๓๐,๕๗๘.๑๔		 ๒,๘๙๒,๐๗๘.๑๔

ค่าน�้าประปาและน�้าบาดาล	 –	 					๑๕๑,๙๘๑.๘๐		 ๑๕๑,๙๘๑.๘๐

ค่าโทรศัพท์		 ๒๕๑,๕๔๘.๑๔		 		๒,๕๐๒,๖๒๘.๘๗		 ๒,๗๕๔,๑๗๗.๐๑

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	 ๔๔,๙๔๐.๐๐		 					๗๔๓,๐๗๒.๓๘		 ๗๘๘,๐๑๒.๓๘

ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	 ๙๘,๕๐๘.๐๐		 					๙๔๖,๘๓๑.๖๒		 ๑,๐๔๕,๓๓๙.๖๒

รวมค่าสาธารณูปโภค ๗๕๖,๔๙๖.๑๔ ๖,๘๗๕,๐๙๒.๘๑ ๗,๖๓๑,๕๘๘.๙๕

 

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

ค่าไฟฟ้า	 						 ๓๖๗,๖๓๕.๐๐		 				๒,๕๓๘,๕๘๑.๔๔		 ๒,๙๐๖,๒๑๖.๔๔

ค่าน�้าประปาและน�้าบาดาล	 –	 							๑๕๕,๘๕๖.๕๓		 ๑๕๕,๘๕๖.๕๓

ค่าโทรศัพท์							 ๒๕๙,๕๔๔.๘๙		 				๒,๖๙๘,๓๓๒.๗๔		 ๒,๙๕๗,๘๗๗.๖๓

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	 					๔๙,๐๖๖.๓๔		 							๖๕๗,๗๐๑.๐๗		 ๗๐๖,๗๖๗.๔๑

ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	 					๑๕๕,๑๐๓.๐๐		 		๑,๑๐๙,๗๖๒.๐๙		 ๑,๒๖๔,๘๖๕.๐๙

รวมค่าสาธารณูปโภค ๘๓๑,๓๔๙.๒๓ ๗,๑๖๐,๒๓๓.๘๗ ๗,๙๙๑,๕๘๓.๑๐
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หมายเหตุที่ ๒๒  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

	 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่ได้รับโอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ๑๐๗,๘๑๗.๕๗	 –	 ๑๐๗,๘๑๗.๕๗

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๒,๑๐๐.๖๖	 –	 ๒,๑๐๐.๖๖

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 ๒๔,๘๙๑.๒๒	 –	 ๒๔,๘๙๑.๒๒

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 ๔๓,๒๔๙.๔๓	 –	 ๔๓,๒๔๙.๔๓

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 			๓,๕๔๑.๒๘	 –	 			๓,๕๔๑.๒๘

รวมค่าเสื่อมราคา ๑๘๑,๖๐๐.๑๖ – ๑๘๑,๖๐๐.๑๖

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 	๘๕๘,๑๔๒.๙๐		 –	 	๘๕๘,๑๔๒.๙๐	

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 			๑๖,๗๐๐.๐๑		 –	 			๑๖,๗๐๐.๐๑	

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 	๑๙๗,๙๓๓.๗๓		 –	 	๑๙๗,๙๓๓.๗๓	

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 	๓๔๓,๘๘๘.๕๑		 –	 	๓๔๓,๘๘๘.๕๑	

ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 			๒๘,๒๕๘.๐๑		 –	 			๒๘,๒๕๘.๐๑	

รวมค่าเสื่อมราคา ๑,๔๔๔,๙๒๓.๑๖ – ๑,๔๔๔,๙๒๓.๑๖
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หมายเหตุที่ ๒๒  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (ต่อ)

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายครุภัณฑ์ที่ได้จากการซื้อ	/	รับบริจาค

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

	ค่าเสื่อมราคา	–	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		 ๔๗,๓๕๕.๑๐	 ๒,๑๐๕,๓๐๖.๖๒	 ๒,๑๕๒,๖๖๑.๗๒

	ค่าเสื่อมราคา	–	สิ่งปลูกสร้าง		 –	 ๕,๐๐๐.๐๒	 ๕,๐๐๐.๐๒

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�านักงาน		 ๗๕๑,๒๐๘.๓๘	 ๑,๕๖๑,๑๙๐.๑๕	 ๒,๓๑๒,๓๙๘.๕๓

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		 ๑๐,๔๐๐.๐๐	 ๓๒,๕๙๖.๒๖	 ๔๒,๙๙๖.๒๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		 ๒๕,๓๕๘.๗๖	 ๓๐๔,๖๙๔.๓๙	 ๓๓๐,๐๕๓.๑๕

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		 ๕๘,๑๖๑.๗๕	 ๙๐๐,๗๑๑.๔๖	 ๙๕๘,๘๗๓.๒๑

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์การเกษตร		 –	 ๗๔,๙๙๓.๔๙	 ๗๔,๙๙๓.๔๙

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�ารวจ		 –	 ๑๐,๓๙๙.๙๖	 ๑๐,๓๙๙.๙๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		 ๑๔๗,๐๕๙.๖๙	 ๑,๒๐๖,๑๒๘.๓๒	 ๑,๓๕๓,๑๘๘.๐๑

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		 ๕,๒๘๓.๐๖	 ๗๑,๗๐๐.๘๐	 ๗๖,๙๘๓.๘๖

 รวมค่าเสื่อมราคา  ๑,๐๔๔,๘๒๖.๗๔ ๖,๒๗๒,๗๒๑.๔๗ ๗,๓๑๗,๕๔๘.๒๑

	ค่าตัดจ�าหน่าย	–	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 ๕๖๒,๒๖๗.๓๑	 ๒๒,๘๑๔.๐๙	 ๕๘๕,๐๘๑.๔๐

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ๑,๖๐๗,๐๙๔.๐๕ ๖,๒๙๕,๕๓๕.๕๖ ๗,๙๐๒,๖๒๙.๖๑

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

	ค่าเสื่อมราคา	–	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		 ๙๖,๙๐๗.๗๘	 ๒,๑๙๓,๔๗๐.๒๘	 ๒,๒๙๐,๓๗๘.๐๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	สิ่งปลูกสร้าง		 –	 ๕,๐๐๐.๐๒	 ๕,๐๐๐.๐๒

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�านักงาน		 ๑,๑๖๖,๘๐๓.๐๗	 ๑,๗๓๑,๐๕๕.๓๖	 ๒,๘๙๗,๘๕๘.๔๓

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		 ๑๐,๔๐๐.๐๐	 ๓๙,๘๕๘.๐๗	 ๕๐,๒๕๘.๐๗

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		 ๒๓,๙๓๘.๘๘	 ๓๓๘,๕๕๖.๖๕	 ๓๖๒,๔๙๕.๕๓

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		 ๕๙,๕๐๔.๖๗	 ๗๒๔,๔๒๓.๙๗	 ๗๘๓,๙๒๘.๖๔

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์การเกษตร		 –	 ๗๕,๘๒๐.๗๖	 ๗๕,๘๒๐.๗๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�ารวจ		 –	 ๑๐,๓๙๙.๙๖	 ๑๐,๓๙๙.๙๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		 ๒๙๙,๑๙๐.๒๐	 ๑,๒๒๑,๓๕๕.๑๖	 ๑,๕๒๐,๕๔๕.๓๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		 ๒,๖๖๔.๘๑	 ๘๑,๗๔๐.๘๙	 ๘๔,๔๐๕.๗๐

 รวมค่าเสื่อมราคา  ๑,๖๕๙,๔๐๙.๔๑ ๖,๔๒๑,๖๘๑.๑๒ ๘,๐๘๑,๐๙๐.๕๓

	ค่าตัดจ�าหน่าย	–	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 ๗๙,๗๓๕.๘๔	 ๒๐,๐๙๒.๖๕	 ๙๙,๘๒๘.๔๙

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ๑,๗๓๙,๑๔๕.๒๕ ๖,๔๔๑,๗๗๓.๗๗ ๘,๑๘๐,๙๑๙.๐๒
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หมายเหตุที่ ๒๒ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (ต่อ)

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายครุภัณฑ์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติทั้งสิ้น

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

	ค่าเสื่อมราคา	–	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		 ๔๗,๓๕๕.๑๐	 ๒,๑๐๕,๓๐๖.๖๒	 ๒,๑๕๒,๖๖๑.๗๒

	ค่าเสื่อมราคา	–	สิ่งปลูกสร้าง		 –	 ๕,๐๐๐.๐๒	 ๕,๐๐๐.๐๒

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�านักงาน		 ๘๕๙,๐๒๕.๙๕	 ๑,๕๖๑,๑๙๐.๑๕	 ๒,๔๒๐,๒๑๖.๑๐

	ค่าเสื่อมราคา–ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		 ๑๒,๕๐๐.๖๖	 ๓๒,๕๙๖.๒๖	 ๔๕,๐๙๖.๙๒

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		 ๕๐,๒๔๙.๙๘	 ๓๐๔,๖๙๔.๓๙	 ๓๕๔,๙๔๔.๓๗

	ค่าเสื่อมราคา–ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		 ๑๐๑,๔๑๑.๑๘	 ๙๐๐,๗๑๑.๔๖	 ๑,๐๐๒,๑๒๒.๖๔

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์การเกษตร		 –	 ๗๔,๙๙๓.๔๙	 ๗๔,๙๙๓.๔๙

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�ารวจ		 –	 ๑๐,๓๙๙.๙๖	 ๑๐,๓๙๙.๙๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		 ๑๔๗,๐๕๙.๖๙	 ๑,๒๐๖,๑๒๘.๓๒	 ๑,๓๕๓,๑๘๘.๐๑

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		 ๘,๘๒๔.๓๔	 ๗๑,๗๐๐.๘๐	 ๘๐,๕๒๕.๑๔

 รวมค่าเสื่อมราคา  ๑,๒๒๖,๔๒๖.๙๐ ๖,๒๗๒,๗๒๑.๔๗ ๗,๔๙๙,๑๔๘.๓๗

	ค่าตัดจ�าหน่าย	–	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 ๕๖๒,๒๖๗.๓๑	 ๒๒,๘๑๔.๐๙	 ๕๘๕,๐๘๑.๔๐

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ๑,๗๘๘,๖๙๔.๒๑ ๖,๒๙๕,๕๓๕.๕๖ ๘,๐๘๔,๒๒๙.๗๗

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

	ค่าเสื่อมราคา	–	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		 ๙๖,๙๐๗.๗๘	 ๒,๑๙๓,๔๗๐.๒๘	 ๒,๒๙๐,๓๗๘.๐๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	สิ่งปลูกสร้าง		 –	 ๕,๐๐๐.๐๒	 ๕,๐๐๐.๐๒

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�านักงาน		 ๒,๐๒๔,๙๔๕.๙๗	 ๑,๗๓๑,๐๕๕.๓๖	 ๓,๗๕๖,๐๐๑.๓๓

	ค่าเสื่อมราคา–ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		 ๒๗,๑๐๐.๐๑	 ๓๙,๘๕๘.๐๗	 ๖๖,๙๕๘.๐๘

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		 ๒๒๑,๘๗๒.๖๑	 ๓๓๘,๕๕๖.๖๕	 ๕๖๐,๔๒๙.๒๖

	ค่าเสื่อมราคา–ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		 ๔๐๓,๓๙๓.๑๘	 ๗๒๔,๔๒๓.๙๗	 ๑,๑๒๗,๘๑๗.๑๕

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์การเกษตร		 –	 ๗๕,๘๒๐.๗๖	 ๗๕,๘๒๐.๗๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์ส�ารวจ		 –	 ๑๐,๓๙๙.๙๖	 ๑๐,๓๙๙.๙๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		 ๒๙๙,๑๙๐.๒๐	 ๑,๒๒๑,๓๕๕.๑๖	 ๑,๕๒๐,๕๔๕.๓๖

	ค่าเสื่อมราคา	–	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		 ๓๐,๙๒๒.๘๒	 ๘๑,๗๔๐.๘๙	 ๑๑๒,๖๖๓.๗๑

 รวมค่าเสื่อมราคา  ๓,๑๐๔,๓๓๒.๕๗ ๖,๔๒๑,๖๘๑.๑๒       ๙,๕๒๖,๐๑๓.๖๙ 

	ค่าตัดจ�าหน่าย	–	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 ๗๙,๗๓๕.๘๔	 ๒๐,๐๙๒.๖๕	 				๙๙,๘๒๘.๔๙	

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ๓,๑๘๔,๐๖๘.๔๑ ๖,๔๔๑,๗๗๓.๗๗      ๙,๖๒๕,๘๔๒.๑๘ 
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หมายเหตุที่ ๒๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๑   สกช. สกจ. รวม

ค่าเบี้ยประชุม	 ๓,๓๕๐.๐๐		 –	 ๓,๓๕๐.๐๐

ค่าจ้าง	 	 ๑,๘๐๐.๐๐		 							๕๖๗,๕๗๕.๐๐	 ๕๖๙,๓๗๕.๐๐

ค่าตอบแทนอื่น	 –	 							๓๙,๓๐๐.๐๐		 ๓๙,๓๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	 ๓,๓๙๒,๑๘๕.๓๑		 		๔,๔๙๖,๖๘๑.๐๐		 ๗,๘๘๘,๘๖๖.๓๑

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	 ๑๒๔,๗๖๗.๑๕		 		๙,๘๗๐,๑๓๗.๘๗		 ๙,๙๙๔,๙๐๕.๐๒

ค่าเบี้ยเลี้ยง		 ๑๗,๙๖๒.๐๐		 					๑๕๙,๓๒๐.๐๐		 ๑๗๗,๒๘๒.๐๐

ค่าที่พัก	 	 ๔๕,๔๐๐.๐๐		 					๑๒๓,๙๐๐.๐๐		 ๑๖๙,๓๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	 ๙๙,๓๙๒.๐๐		 					๒๑๘,๘๔๙.๐๐		 ๓๑๘,๒๔๑.๐๐

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	 ๑๒,๓๕๑.๔๘	 					๒๘๘,๓๒๔.๐๐		 ๓๐๐,๖๗๕.๔๘

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	 –	 ๑,๕๐๐.๐๐	 ๑,๕๐๐.๐๐

ค่าเชื้อเพลิง		 –	 ๔๔,๒๗๔.๕๘	 ๔๔,๒๗๔.๕๘

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 –	 							๙๓,๓๖๘.๐๐		 ๙๓,๓๖๘.๐๐

ค่ารับรองและพิธีการ	 –	 							๑๖,๕๐๐.๐๐		 ๑๖,๕๐๐.๐๐

ค่าจ้างเหมาบริการ	 –	 ๓๗๑,๕๐๐.๐๐	 ๓๗๑,๕๐๐.๐๐

ค่าใช้สอยอื่น	 –	 										๔๑,๕๔๔.๐๐			 ๔๑,๕๔๔.๐๐

รวมค่าใช้จ่ายโครงการ ๓,๖๙๗,๒๐๗.๙๔ ๑๖,๓๓๒,๗๗๓.๔๕ ๒๐,๐๒๙,๙๘๑.๓๙
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(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

ค่าเบี้ยประชุม	 ๓๕,๖๐๐.๐๐	 										๕๒,๕๒๐.๐๐		 ๘๘,๑๒๐.๐๐

ค่าจ้าง	 	 –	 						๑,๐๐๔,๗๒๙.๐๐		 ๑,๐๐๔,๗๒๙.๐๐

ค่าตอบแทนอื่น	 –	 ๑๑,๓๐๐.๐๐	 ๑๑,๓๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	 						๒,๖๒๐,๑๖๒.๖๔	 ๕,๒๔๙,๘๑๐.๐๐	 ๗,๘๖๙,๙๗๒.๖๔

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	 						๒,๐๐๙,๘๙๓.๓๓	 ๙,๙๘๙,๘๙๕.๕๐	 ๑๑,๙๙๙,๗๘๘.๘๓

ค่าเบี้ยเลี้ยง									 ๑๗๙,๖๑๗.๐๐		 ๑๑๗,๕๙๑.๐๐	 ๒๙๗,๒๐๘.๐๐

ค่าที่พัก	 								 ๓๐๕,๖๐๐.๐๐		 ๙๐,๐๔๐.๐๐	 ๓๙๕,๖๔๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายเดินทาง	 					๑,๑๒๕,๙๙๗.๗๐		 ๕๒๗,๔๐๖.๐๐	 ๑,๖๕๓,๔๐๓.๗๐

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	 –	 ๔๘๑,๕๑๙.๔๘	 ๔๘๑,๕๑๙.๔๘

ค่าเชื้อเพลิง	–	 ๑๔,๒๔๙.๐๐	 ๑๔,๒๔๙.๐๐

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 –	 										๘๖,๕๙๐.๐๐		 								๘๖,๕๙๐.๐๐	

ค่ารับรองและพิธีการ	 –	 									๑๓,๐๐๐.๐๐		 									๑๓,๐๐๐.๐๐	

ค่าใช้สอยอื่น	 –	 									๑๗๑,๒๙๕.๐๐		 ๑๗๑,๒๙๕.๐๐

รวมค่าใช้จ่ายโครงการ ๖,๒๗๖,๘๗๐.๖๗ ๑๗,๘๐๙,๙๔๔.๙๘ ๒๔,๐๘๖,๘๑๕.๖๕

หมายเหตุที่ ๒4 ภาระผูกพัน

	 ภาระผูกพันสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและบริการอื่นๆ

	 ณ	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	๒๕๖๐	 สภาเกษตรกรแห่งชาติมีภาระผูกพันจากการท�าใบสั่งซื้อ	 ใบสั่งจ้าง	 สัญญาต่างๆ	 

ที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญา	จ�านวน	๑๙,๑๖๕,๐๘๐.๐๐	บาท	ดังนี้

(หน่วย : บาท)

 ปี ๒๕๖๐   สกช. สกจ. รวม

เกิน	๑	ปี	แต่ไม่เกิน	๕	ปี	 		๑๙,๑๖๕,๐๘๐.๐๐		 –	 		๑๙,๑๖๕,๐๘๐.๐๐	

รวมค่าใช้จ่ายอื่น   ๑๙,๑๖๕,๐๘๐.๐๐ –   ๑๙,๑๖๕,๐๘๐.๐๐

	 ปี	๒๕๖๑	ไม่มีภาระผูกพันสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและบริการอื่นๆ
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คณะผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติปี ๒๕๖๑

นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายอภิศักดิ์  อังคสิทธิ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ ๑

นายสิทธิพร  จริยพงศ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ ๒ 

๑9๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
สภาเกษตรกรแห่งชาติ



สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ๒๕๖๑

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง

นายวิลาศ สุริวงษ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

นายชารินทร์ สิงห์ดี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี

นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง

นายธวัชชัย ถนอมลิขิต
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี

นายโอภาส ชาญยงค์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี

นายพรม บุญมาช่วย
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

พันจ่าเอกเทียนชัย หัตถินาท
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท

นายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม

นายทรงพล พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

นายวรายุทธ์ ธนโชคสว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

นายพงษ์เทพ รัตนา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายไพชยนต์ กังวลกิจ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
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นายสว่าง ชื่นอารมย์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด

นายชลิต ทองมณี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก

นายจรัล ปานอู
สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

ว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

นายวัชระ จ�าปาเทศ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว

นายสุพล หมอนทอง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี

นายประเทือง ศรีใจ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระ วงษ์เจริญ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

นายธาดา เอี่ยมอ�า่
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

นายชัยยันต์ อยู่ศิริ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี

นายสมบัติ อ�านาคะ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

๑9๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดล�าปาง

ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

นายอติวรรธน์ หอมนาน
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

นายแสณ เกิดฤทธิ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

นายวินชัย เสมาทอง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุพจน์ ป้อมชัย
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดล�าพูน

นายสมหมาย ค�ามาสาร
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดก�าแพงเพชร

นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

นายสถาพร ศรีวันชื่น
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

นายพงศกร พุฒตรง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน

นายบัญชา อรุณเขต
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

นายประมลพันธ์ เจ้าเจ็ด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี

นายณัฐชัย พวงสมบัติ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

นายสมบูรณ์ ใจเศษ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่
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สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

ว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร

นายกอบสิน พ่อค้า
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

นายคงฤทธิ์ บัวบุญ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม

นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

นายตันติพงศ์ นิกรเทศ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ

นายสมศักดิ์ คุณเงิน
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น

นายวิเศษ ค�าไชโย
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

นายประจักร์ บุญกาพิมพ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

นายนิพนธ์ ดิษฐจร
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

นายกิตติศักดิ์ ค�ามา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ�านาจเจริญ

นายวุเทพ วุฒิธา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวล�าภู

นายบุญศรี สุขวาปี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี

นายหมุน แซ่จึง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

นายปรีชา นุยืนรัมย์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี

นายวิชัย จันทร์หอม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย

นายสังคม อุปคุณ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

นายวิชาญ โคตรจันทร์อุด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเลย

นายประยงค์ เฟื้อยใต้
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม

นายบุญฮงค์ ยอดหอ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
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สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้

นายสิทธิพร จริยพงศ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมชาย สกุลชิต
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

นายชะลิต ระวังภัย
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง

นายชยันต์ สังขไพฑูรย์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา

นายประหยัด ลอแม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี

นายสมคิด สังขมณี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

ว่าง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายสมคิด สงเนียม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

นายประทีป กลีบแก้ว
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา

นายปิยวิทย์ โกฎเพชร
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
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ตัวแทนองค์กรเกษตรกร

ตัวแทนองค์กรด้านเกษตรกร ด้านพืช

ตัวแทนองค์กรด้านเกษตรกร ด้านสัตว์

ตัวแทนองค์กรด้านเกษตรกร ด้านประมง

ตัวแทนองค์กรด้านเกษตรกร ด้านเกษตกรรมอื่นๆ

นายบุญน�า นิกรเทศ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช

นางมลชญา วารีรัตน์
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์

นายเจริญ จันทอิสสระ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง

นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 

นายสันติ เกาะกาวี
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช

นายชนาประทิน อุ่นถา
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์

นายอ�านวย ปะติเส
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง

นางสาวอัญชลี บารมีรุ่งเรือง
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 

นายสมัย สายบัว
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช

นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์

นายอนันต์ สงค์ประชา
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์

นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง

นายพิษณุ หวังมุขกลาง
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 

นายสวัสดิ์ สายสุขกาจินะกุล
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช

นายเดชา บรรลือเดช
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง

นายวาสนา ปัญญาวิภาส
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช

นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสัตว์

นายบุญส่ง นับทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช

นายศิริชัย ออสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 

นายประสาร เพชรมอญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประมง

นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสัตว์
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คณะผู้บริหารส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๑

นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นางบุษบา เส้นขาว
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

นายมนตรี ถาวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร

นางนันทวัน ออไอศูรย์
ผู้อ�านวยการส�านักกิจการสภา

และวิชาการ

นายวิทยา ประจันตะเสน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ

นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ
ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์การเกษตร 

วิจัยประเมินผล
และส่งเสริมกิจการพิเศษ

นายวิชิต นันทวรวัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท�านโยบาย

นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม

การมีส่วนร่วม และขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการเกษตร
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ประมวลภาพกิจกรรมผลการด�าเนินงาน

ด้านการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑
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คณะท�างาน

จัดท�ารายงานประจ�าปีสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ	 ประธานคณะท�างาน	

๒.	 ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์การเกษตร		 วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ

๓.	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร

๔.	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการสภาและวิชาการ			 	

๕.	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	 	

๖.	 หัวหน้ากลุ่มการก�ากับดูแลการบริหารจัดการที่ดี	

๗.	 นางนุชนาถ		บุญปาลิต		 หัวหน้าส่วนอ�านวยการ	ส�านักบริหารกลาง	

	 	 คณะท�างานและเลขานุการ

๘.	 นางสาวธีรดา	นิลพฤกษ์		 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		

	 	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

๙.	 นางสาวณัชภรณ์	กาวิชา		 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		

	 	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
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