คำำ�นำำ�
รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ เป็็นรายงานฉบัับที่่� 8 ของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
จัั ด ทำำ�ขึ้้� น โดยมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่่� อ แสดงผลการดำำ� เนิิ น งานตามบทบาทและภารกิิ จ
แห่่งเจตนารมณ์์เพื่่�อวางแผนเกษตรกรรม รัักษาผลประโยชน์์ของเกษตรกร สนัับสนุุน
สิิทธิิการมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายและแผนพััฒนาเกษตรกรรมอย่่างเป็็นระบบ
เพื่่อ� ให้้รัฐั รัักษาเสถีียรภาพด้้านราคาและความมั่่�นคงในอาชีีพเกษตร เป็็นไปเพื่่อ� เกษตรกร
อย่่างแท้้จริิง รวมถึึงตรวจสอบการใช้้อำำ�นาจรััฐในการปฏิิบัติั ิตามนโยบายภาคการเกษตร
ตามพระราชบััญญััติิสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๕๓
รายงานฉบัับนี้้�แสดงผลต่่อการบรรลุุเจตนารมณ์์แห่่งการจััดตั้้�งสภาเกษตรกร
แห่่งชาติิที่ส่� ามารถใช้้ศึึกษาเพื่่อ� ประโยชน์์รายบุุคคล กลุ่่�มคน หน่่วยงาน โดยประกอบด้้วย
เนื้้�อหา ๔ ส่่วน ส่่วนที่่่� ๑ โครงสร้้าง อำำ�นาจหน้้าที่่� ส่่วนที่่่� ๒ ผลการดำำ�เนิินงาน ส่่่�วนที่่่� ๓
รายงานการเงิิน ส่่วนที่่่� ๔ ภาคผนวก

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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ส่่วนที่่� ๒
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ผู้้�บริิหารสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายประพัั ฒน์์ ปััญญาชาติิรัักษ์์
ประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

นายอภิิศัักดิ์์� อัังคสิิทธิ์์�
รองประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ คนที่่� ๑

vi
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นายสิิทธิิพร จริิยพงศ์์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ คนที่่� ๒
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รายนามสมาชิิกสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภาคกลาง

ภาคเหนืือ

ภาค

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

ลำำ�ดัับ

จัังหวััด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

กำำ�แพงเพชร
เชีียงราย
เชีียงราย
เชีียงใหม่่
ตาก
ตาก
นครสวรรค์์
น่่าน
พะเยา
พิิจิิตร
พิิษณุุโลก
เพชรบููรณ์์
แพร่่
แม่่ฮ่่องสอน
ลำำ�ปาง
ลำำ�ปาง
ลำำ�พููน
สุุโขทััย
อุุตรดิิตถ์์
อุุทััยธานีี
กรุุงเทพมหานคร
กาญจนบุุรีี
จัันทบุุรีี
ฉะเชิิงเทรา
ชลบุุรีี
ชััยนาท
ตราด
นครนายก
นครปฐม
นนทบุุรีี

สมาชิิกสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

นายพรชััย พััฒนศัักดิ์์�ภิิญโญ
นายธีีธวััช คำำ�เงิิน
นายสวััสดิ์์� สายสุุขกาจิินะกุุล
นายสมหมาย คำำ�มาสาร
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสััน
นายสมััย สายบััว
นายณััฐชััย พวงสมบััติิ
นายพงศกร พุุฒตรง
นายอติิวรรธน์์ หอมนาน
นายแสณ เกิิดฤทธิ์์�
นายอุุบล พุุทธรัักษ์์
นายวิินชััย เสมาทอง
นายสมบููรณ์์ ใจเศษ
นายสถาพร ศรีีวัันชื่่�น
นายประพััฒน์์ ปััญญาชาติิรัักษ์์
นางรััศภััธ ยิ่่�งสุุขสัันติิสุุข
นายสุุพจน์์ ป้้อมชััย
นายเรืืองเดช สุุขสมบููรณ์์
นายบััญชา อรุุณเขต
นายประมลพัันธ์์ เจ้้าเจ็็ด
นายจรััญ ปานอูู
นายเสถีียร มาเจริิญรุ่่�งเรืือง
นายธีีระ วงษ์์เจริิญ
นายพงษ์์เทพ รััตนา
นายไพชยนต์์ กัังวลกิิจ
พัันจ่่าเอกเทีียนชััย หััตถิินาท
นายสว่่าง ชื่่�นอารมย์์
นายชลิิต ทองมณีี
นายวริินทร์์พงศ์์ ศรีีสัันต์์
นายธาดา เอี่่�ยมอ่ำำ��
รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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ลำำ�ดัับ

จัังหวััด

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

ปทุุมธานีี
ประจวบคีีรีีขัันธ์์
ประจวบคีีรีีขัันธ์์
ประจวบคีีรีีขัันธ์์
ปราจีีนบุุรีี
พระนครศรีีอยุุธยา
เพชรบุุรีี
ระยอง
ราชบุุรีี
ลพบุุรีี
สมุุทรปราการ
สมุุทรปราการ
สมุุทรสงคราม
สมุุทรสาคร
สระแก้้ว
สระบุุรีี
สิิงห์์บุุรีี
สุุพรรณบุุรีี
สุุพรรณบุุรีี
อ่่างทอง
กาฬสิินธุ์์�
ขอนแก่่น
ขอนแก่่น
ชััยภููมิิ
นครพนม
นครราชสีีมา
นครราชสีีมา
นครราชสีีมา
บึึงกาฬ
บึึงกาฬ
บุุรีีรััมย์์
มหาสารคาม
มหาสารคาม

สมาชิิกสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

นายเกษม ชมบุุญ
นายวิิสููตร วิิทยานนท์์
นายศิิริิชััย ออสุุวรรณ
นายเดชา บรรลืือเดช
นายโอภาส ชาญยงค์์
นายสมศัักดิ์์� ฤกษ์์อนัันต์์
นายสุุพล หมอนทอง
นายนิิวััฒน์์ พ้้นชั่่�ว
นายสุุทิิน ชฎาดำำ�
นายไพล๊๊อต ศรสวรรค์์
นายประเทืือง ศรีีใจ
นายมงคลััตถ์์ พุุกะนััดด์์
นายชััยยัันต์์ อยู่่�ศิิริิ
นายวิิลาศ สุุริิยวงศ์์
นายวััชระ จำำ�ปาเทศ
นายปิิยะ มีีสวััสดิ์์�
นายชาริินทร์์ สิิงห์์ดีี
นายพรม บุุญมาช่่วย
นายประสาร เพชรมอญ
นายทรงพล พููลสวััสดิ์์�
นายวิิเศษ คำำ�ไชโย
นายสุุรพงษ์์ พิินิิจมนตรีี
นางเยาวมาลย์์ ค้้าเจริิญ
นายนิิพนธ์์ ดิิษฐจร
นายประยงค์์ เฟื้้�อยใต้้
นายเติิมศัักดิ์์� บุุญชื่่�น
นายสุุรศัักดิ์์� วานิิชกิิจ
นายพิิษณุุ หวัังมุุขกลาง
นายตัันติิพงศ์์ นิิกรเทศ
นายบุุญนำำ� นิิกรเทศ
นายอภิิศัักดิ์์� อัังคสิิทธิ์์�
นายคงฤทธิ์์� บััวบุุญ
นายณััฐวุุฒิิ ประทีีปะวณิิช
National Farmers Council
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มหาสารคาม
มุุกดาหาร
ยโสธร
ร้้อยเอ็็ด
ร้้อยเอ็็ด
ร้้อยเอ็็ด
เลย
ศรีีสะเกษ
สกลนคร
สุุริินทร์์
หนองคาย
หนองบััวลำำ�ภูู
อำำ�นาจเจริิญ
อุุดรธานีี
อุุบลราชธานีี
กระบี่่�
กระบี่่�
ชุุมพร
ตรััง
นครศรีีธรรมราช
นราธิิวาส
ปััตตานีี
ปััตตานีี
พัังงา
พััทลุุง
ภููเก็็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตููล
สุุราษฎร์์ธานีี
สุุราษฎร์์ธานีี

สมาชิิกสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

นายอำำ�นวย ปะติิเส
นางธงชััย โสดา
นายชาญณรงค์์ อรศรีี
นายประจัักร์์ บุุญกาพิิมพ์์
นางมลชญา วารีีรััตน์์
นายวาสนา ปััญญาวิิภาส
นายวิิชาญ โครตจัันทร์์อุุด
นายหมุุน แซ่่จึึง
สิิบเอกวัันชััย ราชชมภูู
นายกอบสิิน พ่่อค้้า
นายวิิชััย จัันทร์์หอม
นายสุุเทพ วุุฒิิธา
นายกิิตติิศัักดิ์์� คำำ�มา
นายบุุญศรีี สุุขวาปีี
นายปรีีชา นุุยืืนรััมย์์
นายพัันศัักดิ์์� จิิตรรััตน์์
นายบุุญส่่ง นัับทอง
นายปิิยวิิทย์์ โกฎเพชร
นายสมคิิด สัังขมณีี
นายประทีีป กลีีบแก้้ว
นายประหยััด ลอแม
นายยููโซ๊๊ะ อาเก๊๊ะ
นายเจริิญ จัันทอิิสสระ
นายธีีรพงศ์์ ตัันติิเพชราภรณ์์
นายสมคิิด สงเนีียม
นายสมชาย สกุุลชิิต
นายอัับดุุลเลาะห์์ ดอปิิ
นายชะลิิต ระวัังภััย
นายสุุทิิศ พรหมจีีน
นายสุุนัันท์์ พรหมอิินทร์์
นายสิิทธิิพร จริิยพงศ์์
นางสาวอััญชลีี บารมีีรุ่่�งเรืือง
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สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
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๑.๑	สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
จัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ส ภาเกษตรกรแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. ๒๕๓๓ ในราชกิิ จจ านุุ เ บกษาเมื่่� อ วัั น ที่่� ๑๙
พฤศจิิกายน ๒๕๕๓ ในช่่วง ๒ ปีีแรกของการดำำ�เนิินงานตามบทเฉพาะกาล ซึ่่�งมีีรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
เป็็นผู้้�รัักษาการ ปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ได้้ทำำ�หน้า้ ที่่เ� ลขาธิิการและหััวหน้า้ สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรกรุุงเทพมหานคร
โดยเกษตรและสหกรณ์์จัังหวััด ทำำ�หน้้าที่่�หััวหน้้าสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด ภารกิิจสำำ�คััญในช่่วงนี้้� คืือ การจััดให้้ได้้มา
ซึ่่ง� สมาชิิกสภาเกษตรกรจัังหวััดทั่่�วประเทศ สมาชิิกสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ และการเตรีียมความพร้้อมเบื้้�องต้้นในการปฏิิบัติั งิ าน
มีีสมาชิิกจำำ�นวน ๑๐๐ คน ประกอบด้้วย
(๑)	ประธานสภาเกษตรกรจัังหวััดทุุกจัังหวััด รวม ๗๗ คน
(๒)	ตััวแทนองค์์กรด้้านพืืช ด้้านสััตว์์ ด้้านประมง และด้้านเกษตรกรรมอื่่�น ๆ รวม ๑๖ คน คััดเลืือกโดยสมาชิิก
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ตามข้้อ (๑)
(๓)	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านพืืช สััตว์์ และประมง อย่่างน้้อยด้้านละ ๑ คน รวม ๗ คน คััดเลืือกโดยสมาชิิกสภา
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โครงสร้้างของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

• ประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
• รองประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ คนที่่� ๑
• รองประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ คนที่่� ๒

โครงสร้้างองค์์กรตามพระราชบััญญััติิสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
พ.ศ. ๒๕๕๓
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

สภาเกษตรกรจัังหวััด

สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด

ตััวแทนเกษตรกรระดัับอำำ�เภอ

ตััวแทนเกษตรกรระดัับตำำ�บล

ตััวแทนเกษตรกรระดัับหมู่่�บ้้าน

เกษตรกร

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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องค์์ประกอบของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
ระดัับชาติิ

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
(๗ คน)

ประธานสภา
เกษตรกร
จัังหวััด
ภาคเหนืือ
(๑๗ จัังหวััด)
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ประธานสภา
เกษตรกร
จัังหวััด
ภาคกลาง
(๒๖ จัังหวััด)

ตััวแทนองค์์กรเกษตรกร
(๑๖ คน)

ประธานสภา
เกษตรกร
จัังหวััด
ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ
(๒๐ จัังหวััด)

ประธานสภา
เกษตรกร
จัังหวััด
ภาคใต้้
(๑๔ จัังหวััด)
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อำำ�นาจหน้้าที่่�สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
(๑) เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่อ� กำำ�หนดนโยบายส่่งเสริิมและพััฒนาความเข้้มแข็็งแก่่เกษตรกร และองค์์กรเกษตรกร
ตามแนวปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง การผลิิต การแปรรููป การตลาดและการคุ้้�มครองพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
(๒) เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อกำำ�หนดนโยบายและแนวทางการส่่งเสริิมและพััฒนาการทำำ�เกษตรแบบผสมผสาน
ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติิ ระบบไร่่นาสวนผสม ระบบเกษตรอิินทรีีย์์ และเกษตรกรรมรููปแบบอื่่�น
(๓) ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีในการแก้้ไขปััญหาของเกษตรกร การพััฒนาเกษตรกรรม รวมทั้้�ง
การอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
(๔) เสนอแผนแม่่บทต่่อคณะรััฐมนตรีี
(๕) เสนอต่่ อ คณะรัั ฐ มนตรีีเพื่่� อ กำำ�ห นดแนวทางการส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น การวิิ จัั ย และพัั ฒ นาองค์์ คว ามรู้้�
ทางด้้านพัันธุุกรรมพืืชและสััตว์์ท้้องถิ่่�น ผลผลิิตทาง เกษตรกรรม และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการแปรรููปผลผลิิตทางเกษตรกรรม
(๖) เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อกำำ�หนดแนวทางการประกัันความเสี่่�ยงของราคาและ ผลผลิิตทางเกษตรกรรม
รวมทั้้�งการกำำ�หนดสวััสดิิการให้้แก่่เกษตร
(๗) เสริิมสร้้างความร่่วมมืือและประสานงานกัับภาครััฐและเอกชนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
(๘)	พััฒนาและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่เกษตรกรและองค์์กรเกษตรกร
(๙) ให้้ความเห็็นต่่อนโยบาย กฎหมาย หรืือข้้อตกลงที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบต่่อเกษตรกร
(๑๐) ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อแนะนำำ�แก่่เกษตรกร องค์์กรเกษตรกร และตามที่่�สภาเกษตรกรจัังหวััดเสนอ
(๑๑) แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ คณะทำำ�งาน หรืือที่่�ปรึึกษาตามความจำำ�เป็็น
(๑๒)	ปฏิิบัติั กิ ารอื่่น� ใดตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องสภาเกษตรกรแห่่งชาติิหรืือตามที่่คณ
� ะรััฐมนตรีี
มอบหมาย
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กลไก กระบวนการขัับเคลื่่�อนการทำำ�งาน

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

สภาเกษตรกรจัังหวััด

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ และสภาเกษตรกรจัังหวััด จะเป็็นเวทีีของสมาชิิกสภาเกษตรกร ซึ่่ง� เป็็นตััวแทนของเกษตรกร
สาขาอาชีีพการเกษตรต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ ที่่�จะมาร่่วมปรึึกษาหารืือเพื่่�อพิิจารณากำำ�หนดแนวทางการพััฒนาแก้้ปััญหา
ของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมอย่่างยั่่�งยืืน โดยตามกฎหมาย สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ และสภาเกษตรกรจัังหวััด
จะต้้องจััดประชุุมเพื่่�อปรึึกษาหารืือในกิิจการดัังกล่่าวทุุกรอบ ๒ เดืือน เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุเจตนารมณ์์ในการก่่อตั้้�ง
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/สภาเกษตรกรจัังหวััด สามารถขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานตามบทบาทภารกิิจที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมาย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ได้้มีกี ารสร้้างกลไกและกระบวนการขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/
สภาเกษตรกรจัังหวััด ดัังนี้้�ในการขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานของ สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ได้้จััดให้้มีี “คณะกรรมการ” กำำ�กัับดููแล
การพััฒนาแก้้ปััญหารายสิินค้้า/รายประเด็็นปััญหา จำำ�นวน ๑๕ คณะ พร้้อมคณะอนุุกรรมการ/คณะทำำ�งาน สนัับสนุุน
การปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการ/คณะอนุุกรรมการ/คณะทำำ�งานจะมีีการประชุุม เพื่่อ� พิิจารณา
หารืือแนวทาง มาตรการในการพััฒนาแก้้ปััญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมและดำำ�เนิินการประสานงานหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง แก้้ปัญ
ั หาให้้กับั เกษตรกร และ/หรืือจััดทำำ�เป็็นข้้อเสนอยื่่น� ต่่อรััฐบาล หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� พิิจารณาดำำ�เนิินการ
พััฒนาแก้้ปััญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมในทำำ�นองเดีียวกัันกัับสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ในส่่วนของ สภาเกษตรกร
จัังหวััดได้้จัดั ให้้มีี “คณะทำำ�งาน” รัับผิดิ ชอบกำำ�กับดู
ั แู ลการพััฒนาแก้้ปัญ
ั หารายสิินค้้า/รายประเด็็นปััญหาภายในแต่่ละจัังหวััด
โดยคณะทำำ�งานจะมีีการประชุุมเพื่่อ� พิิจารณาหารืือแนวทาง มาตรการ ในการพััฒนาแก้้ปัญ
ั หาของเกษตรกร/ ภาคเกษตรกรรม
และดำำ� เนิิ น การประสานงานหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง แก้้ ปัั ญ หาให้้ กัั บ เกษตรกร และ/หรืือจัั ด ทำำ� เป็็ น ข้้ อ เสนอยื่่� น ต่่ อ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อพิิจารณาดำำ�เนิินการพััฒนาแก้้ปััญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม โดยในการดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าว ได้้มีีการแต่่งตั้้�งเกษตรกรเป็็น “ผู้้�ปฏิิบััติิงานสภาเกษตรกรระดัับตำำ�บล” เพื่่�อเป็็นกลไกในการรวบรวมปััญหา
ความต้้องการของเกษตรกรในพื้้�นที่่�ตำ�บ
ำ ล หมู่่�บ้้าน และสื่่�อสารไป ยัังสภาเกษตรกรจัังหวััด/สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
และ/หรืือประสานงานหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการพััฒนาแก้้ปััญหาให้้แก่่เกษตรกร
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แผนยุุทธศาสตร์์หรืือแผนกลยุุทธ์์ของหน่่วยงาน
วิิสััยทััศน์์

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิเป็็นสถาบัันแกนหลััก
ประสานการพัั ฒนาภาคเกษตรกรรม
เพื่่� อให้้เกษตรกรและองค์์กรเกษตรกร
มีีความเข้้มแข็็งในอาชีีพ

พัั นธกิิจ
๑. เพิ่่� มป ระสิิ ท ธิิ ภ าพพนัั ก งานสมาชิิ ก สภาเกษตรกรและผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านในการใช้้ เ ทคโนโลยีีเครื่่� อ งมืือ
อุุปกรณ์์สำำ�รวจจััดเก็็บข้้อมููลปััญหาความต้้องการพััฒนาแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตรและสื่่�อสารคำำ�แนะนำำ�แนวทาง
แก้้ไขปััญหา
๒. เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพพนัักงานสมาชิิกสภาเกษตรกรและผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านงานในการวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์
ข้้อมููลด้้านการเกษตร หรืือการวิิเคราะห์์ สภาพแวดล้้อมแล้้วแต่่กรณีีรวมทั้้�งวิิธีีการจััดทำำ�ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย
หรืือวิิธีีการจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมที่่�มีีคุุณภาพ
๓.	ประสานกัับหน่่วยงานทั้้�งภาคราชการ/องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น/สถาบัันการศึึกษา/ภาคเอกชน
และเกษตรกรเป้้าหมายในการขัับเคลื่่�อนงานโครงการที่่�ได้้จากการทำำ�แผนไปสู่่�การปฏิิบััติิ
๔.	ส่่งเสริิมสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�ด้้านการจััดการฟาร์์มแก่่เกษตรกรต้้นแบบตั้้�งแต่่การวางแผนการผลิิต
ดำำ�เนิินการผลิิตแปรรููปและการตลาดรวมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางแก้้ไขปััญหา และพััฒนาการเกษตรโดยใช้้เทคโนโลยีี
เกิิดผลผลิิตที่่�แตกต่่างหรืือเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการผลิิตใหม่่ ทำำ�ให้้ลดต้้นทุุนพััฒนาคุุณภาพและเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้า
๕.	ส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้เกษตรกรรวมตััวเป็็นกลุ่่�ม/องค์์กรเกษตร รายสิินค้้าเพื่่�อดำำ�เนิินการผลิิตโดยใช้้
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าเกษตรจากเดิิมที่่มุ่่�� งขายวััตถุุดิิบไปสู่่�การแปรรููปเพิ่่�มมููลค่่า
๖.	ประสานหน่่วยงานพััฒนาศัักยภาพด้้านการบริิหารจััดการธุุรกิิจของกลุ่่�ม/องค์์กรเกษตรกรรายสิินค้้า
ที่่�มุ่่�งผลิิตสิินค้้าเกษตรแปรรููปเพิ่่�มมููลค่่า
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เป้้าประสงค์์
เกษตรกรมั่่�นคง
๑.	ปฏิิรููปโครงสร้้างเศรษฐกิิจฐานราก
๒. เชื่่�อมโยงความสามารถของเกษตรกรและเข้้าถึึงถึึงฐานทรััพยากร
๓. การพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพและความหลากหลายทางชีีวภาพ
๔. 	พััฒนาระบบความมั่่�นคงทางสัังคมของชุุมชนเกษตรกรรม
๕. การปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างเพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์

อาชีีพเกษตรกรรมมั่่�นคง
“องค์์กรเกษตรกรเครืือข่่ายเข้้มแข็็งโครงสร้้างพื้้�นฐานและการจััดการทั่่�วถึึงเกษตรกรพึ่่�งตนเองได้้”
๑. 	พััฒนาทรััพยากรบุุคคลและความเข้้มแข็็งองค์์กรเกษตรกร
๒. 	พััฒนาและคุ้้�มครองทรััพยากรการผลิิตทางการเกษตรพััฒนา ประสิิทธิิภาพการผลิิต
		 และรัักษาเสถีียรภาพราคาสิินค้้าเกษตร
๓. แก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินภาคการเกษตรและสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านบริิหารจััดการกองทุุนการเกษตร

ระบบเกษตรกรรมยั่่�งยืืน
จากกลไกสภาเกษตรกรแห่่งชาติิของคณะทำำ�งานกิิจการสภาและข้้อเสนอผ่่านจากสำำ�นัักงานสภาเกษตรกร
จัังหวััด เป็็นข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้านต่่าง ๆ สู่่�การพััฒนากฎหมายคุ้้�มครองสิิทธิิเกษตรกร เช่่น Agriculture Security
LAW หรืือ Famer Security LAW ในประเทศ อเมริิกา อิินเดีีย บราซิิล อาเจนติินา
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๑.๒	สภาเกษตรกรจัังหวััด
	ปัั จจุุ บัั น มีีจำำ� นวนสมาชิิ ก ใน ๗๗ จัั ง หวัั ด รวม ๑,๗๐๙ คน มีี อ งค์์ ป ระกอบของสมาชิิ ก ในแต่่ ล ะจัั ง หวัั ด
ประกอบด้้วย
(๑) สมาชิิกที่่�ผ่่านกระบวนการเลืือกตั้้�งโดยตรงจากเกษตรกรในระดัับตำำ�บลขึ้้�นมาเป็็นผู้้�แทนในระดัับอำำ�เภอ
ซึ่่ง� จะมีีสถานะเป็็นสมาชิิกสภาเกษตรกรจัังหวััด จำำ�นวน ๑๖ คน สำำ�หรัับจัังหวััดที่่�มีีจำำ�นวนอำำ�เภอไม่่เกิิน ๑๖ อำำ�เภอ แต่่หาก
จัังหวััดใดมีีจำำ�นวนอำำ�เภอมากกว่่า ๑๖ อำำ�เภอ จะมีีจำำ�นวนสมาชิิกสภาเกษตรกรจัังหวััดเท่่ากัับจำำ�นวนอำำ�เภอในจัังหวััดนั้้�น
(๒) 	ผู้้�ทรงคุุ ณวุุฒิิด้้านพืืช สัั ตว์์ และประมง อย่่ างน้้ อยด้้ านละ ๑ คน รวม ๕ คน คัั ดเลืือก โดยสมาชิิ ก
สภาเกษตรกรจัังหวััด ตาม (๑)
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๑.๓	สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/
	สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
	สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นฝ่่ายเลขานุุการ รัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�วัันของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิสภาเกษตรกรจัังหวััด และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ/
คณะอนุุกรรมการ/คณะทำำ�งาน/ผู้้�ปฏิิบััติิงานสภาเกษตรกรระดัับตำำ�บล รวมทั้้�งทำำ�หน้้าที่่�บููรณาการ ประสานงานกัับ
หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการพััฒนาแก้้ปััญหาของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม

โครงสร้้างของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
สำำ�นัักงาน
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

กลุ่่�มการกำำ�กัับดููแล
การบริิหารจััดการที่่�ดีี

หน่่วยงานส่่วนกลาง
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•
•
•
•
•

เลขาธิิการสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
รองเลขาธิิการสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ คนที่่� ๑
รองเลขาธิิการสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ คนที่่� ๒
ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ คนที่่� ๑
ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ คนที่่� ๒
หน่่วยงานส่่วนภููมิิภาค
สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
๗๗ จัังหวััด

National Farmers Council

สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ (สกช.)
กลุ่่�มการกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการที่่�ดีี
ภารกิิจ
ด้้านอำำ�นวยการ

สำำ�นััก
บริิหารกลาง

ภารกิิจ
ด้้านกิิจการสภา

สำำ�นัักกิิจการ
สภาและวิิชาการ

• ส่่วนอำำ�นวยการ
• ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
• ส่่วนทรััพยากรบุุคคล • ส่่วนกิิจการสภา
และการประชุุม
• ส่่วนกฎหมาย

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

ภารกิิจด้้านยุุทธศาสตร์์
การเกษตรวิิจััย
ประเมิินผล และส่่งเสริิม
กิิจการพิิเศษ

ภารกิิจด้้านส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วม
และขัับเคลื่่�อนแผน
พััฒนาการเกษตร

ภารกิิจ
ด้้านสำำ�นัักงานสภา
เกษตรกรจัังหวััด (สกจ.)

สำำ�นัักยุุทธศาสตร์์
การเกษตร วิิจััย
ประเมิินผล
และส่่งเสริิม
กิิจการพิิ เศษ

สำำ�นัักส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วม
และขัับเคลื่่�อน
แผนพัั ฒนา
การเกษตร

สำำ�นัักงาน
สภาเกษตรกร
จัังหวััด ๗๗
จัังหวััด

• ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
• ส่่วนยุุทธศาสตร์์
พััฒนาการเกษตร
• ส่่วนวิิจััยและติิดตาม
ประเมิินผล
• ส่่วนการต่่างประเทศ

• ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
• ส่่วนส่่งเสริิมการมีี
ส่่วนร่่วม
• ส่่วนขัับเคลื่่�อนแผน
พััฒนาการเกษตร
• ส่่วนสารสนเทศ

• ฝ่่ายอำำ�นวยการ
• ส่่วนยุุทธศาสตร์์
การเกษตร
• ส่่วนขัับเคลื่่�อนและ
การมีีส่่วนร่่วม
• ส่่วนประเมิินผลและ
กำำ�กัับการบริิหาร
จััดการที่่ดีี�

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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เป้้าประสงค์์
๑.
ปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มเกษตรกร องค์์กรเกษตรกรเศรษฐกิิจฐานรากสู่่�ผู้้�ประกอบการสิินค้้าเกษตรมืืออาชีีพ
๒.
แก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินภาคเกษตรและสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านบริิหารจััดการกองทุุนการเกษตร
๓.
สร้้างความเข้้มแข็็งเกษตรกรเศรษฐกิิจฐานรากด้้วยกระบวนการมีีส่่วนร่่วมเครืือข่่ายชุุมชน
๔.	พััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิตและรัักษาเสถีียรภาพราคาสิินค้้าเกษตร
๕.
โครงการปฏิิรููปเศรษฐกิิจฐานรากโดยใช้้พื้้�นที่่�ตััวตั้้�ง
๖.	พััฒนาและคุ้้�มครองทรััพยากรการผลิิตทางการเกษตร
๗.	พััฒนาทรััพยากรบุุคคลและความเข้้มแข็็งขององค์์กรเกษตรกร

12
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กรอบอััตรากำำ�ลัังภาพรวมของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระดัับตำำ�แหน่่ง

กรอบอััตรากำำ�ลััง

ผู้้�ครองตำำ�แหน่่ง

ส่่วนกลาง

ส่่วนภููมิิภาค

ส่่วนกลาง

ส่่วนภููมิิภาค

บริิหารสููง

๑

-

๑

-

บริิหารต้้น

๔

-

๒

-

อำำ�นวยการสููง

๔

๗๗

๔

๗๑

อำำ�นวยการต้้น

๑๔

๑๑๐

๗

๘๐

ปฏิิบััติิงาน/ปฏิิบััติิการ/อาวุุโส

๓๓

๓๕๒

๓๐

๓๔๑

รวม

๕๖

๕๙๕

๔๔

๔๙๒

รวมทั้้�งสิ้้�น

๕๙๕

๕๓๖

หมายเหตุุ ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๑.๔	คณะกรรมการ/คณะอนุุกรรมการ/คณะทำำ�งาน/
	ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงาน สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
คณะกรรมการประจำำ�สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
(๑)	คณะกรรมการกิิจการสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
(๒)	คณะกรรมการด้้านยุุทธศาสตร์์ การขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาเกษตรกรรม และงบประมาณ
(๓)	คณะกรรมการส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพในการแข่่งขัันทางการเกษตร สิิทธิิเกษตรกร สิิทธิิที่่�ดิินทำำ�กิิน
		สิิทธิิการเข้้าถึึงแหล่่งทุุน และหนี้้�สิินเกษตรกร
(๔)	คณะกรรมการด้้านการเกษตรตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
(๕)	คณะกรรมการการพััฒนาเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร และเครืือข่่าย
(๖)	คณะกรรมการด้้านข้้าว
(๗)	คณะกรรมการด้้านยางพารา
(๘)	คณะกรรมการด้้านพืืชไร่่
(๙)	คณะกรรมการด้้านพืืชสวน
(๑๐)	คณะกรรมการด้้านปาล์์มน้ำำ��มััน และพืืชพลัังงาน
(๑๑)	คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์
(๑๒)	คณะกรรมการด้้านประมง
(๑๓)	คณะกรรมการด้้านเกษตรกรรมอื่่�นๆ
(๑๔)	คณะกรรมการด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม การพััฒนาแหล่่งน้ำำ��และจััดระบบ ชลประทาน
		
เพื่่�อเกษตรกรรม
(๑๕)	คณะกรรมการด้้านกิิจการการเกษตรระหว่่างประเทศ
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๑.๕	ยุุทธศาสตร์์
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๑	สร้้างระบบการแก้้ไขปััญหาของเกษตรกรให้้รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ
กลยุุทธ์์/แนวทางการพัั ฒนา

กลยุุทธ์์ที่่� ๑.๑	พััฒนากระบวนการรัับรู้้�ข้้อเท็็จจริิงของปััญหา นํําปััญหามาวิิเคราะห์์
		
จััดทํําข้้อเสนอเชิิงนโยบาย และเสนอหน่่วยงานรวมทั้้�งติิดตามผลการช่่วยเหลืือ
กลยุุทธ์์ที่่� ๑.๒ เพิ่่�มประสิิทธิิภาพพนัักงาน สมาชิิกสภาเกษตรกร และคณะผู้้�ปฏิิบััติิงานในการแก้้ไขปััญหา
		
ให้้แก่่เกษตรกรโดยรวดเร็็ว
กลยุุทธ์์ที่่� ๑.๓ การใช้้เทคโนโลยีี เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ในการสํํารวจ จััดเก็็บและ ประมวลผลข้้อมููล
		
เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๒ 	พัั ฒนาขีีดความสามารถการจััดทํําแผนพัั ฒนาเกษตรกรรม
	ที่่�สอดคล้้องกัับสภาพภููมิิสัังคม
กลยุุทธ์์/แนวทางการพัั ฒนา

กลยุุทธ์์ที่่� ๒.๑	พััฒนากระบวนการรวบรวมข้้อมููลสภาพปััญหาในพื้้�นที่่�การวิิเคราะห์์ ศัักยภาพเพื่่�อจััดทํํา
		
โครงการ/กิิจกรรมด้้านการเกษตร
กลยุุทธ์์ที่่� ๒.๒	พััฒนาบุุคลากร พนัักงาน สมาชิิกสภาเกษตรกร และคณะ ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการจััดทํํา
		
แผนพััฒนาเกษตรกรรม
กลยุุทธ์์ที่่� ๒.๓ การประสานหน่่วยงานและภาคีีภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อ ขัับเคลื่่�อน โครงการ/กิิจกรรม
		
ไปสู่่�การปฏิิบััติิ รวมทั้้�งติิดตามผล

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๓ การสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่เกษตรกร องค์์กรเกษตรกร
	ยุุวเกษตรกรและเครืือข่่าย
กลยุุทธ์์/แนวทางการพัั ฒนา

กลยุุทธ์์ที่่� ๓.๑	ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรมีีองค์์ความรู้้�ด้้านการจััดการฟาร์์ม สามารถนํําความรู้้�ไปปฏิิบััติิ
		
และแบ่่งปัันความรู้้�แก่่เกษตรกรอื่่�น
กลยุุทธ์์ที่่� ๓.๒ 	ส่่งเสริิมให้้กรรมการและพนัักงานขององค์์กรเกษตรกร และ กลุ่่�มยุุวเกษตรกรมีีความรู้้�
		
ในการจััดการองค์์กร และการดํําเนิินธุุรกิิจ/กิิจกรรม รวมทั้้�งการสร้้างเครืือข่่าย
กลยุุทธ์์ที่่� ๓.๓ 	ติิดตามและร่่วมดํําเนิินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของส่่วนราชการ
		
และภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ยุุทธศาสตร์์ที่่� ๔ 	สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการพัั ฒนาสิินค้้าของเกษตรกร
	สู่่�เกษตรอุุตสาหกรรม
กลยุุทธ์์/แนวทางการพัั ฒนา

กลยุุทธ์์ที่่� ๔.๑
		
กลยุุทธ์์ที่่� ๔.๒
		
กลยุุทธ์์ที่่� ๔.๓
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การจััดตั้้�งและสร้้างความเข้้มแข็็งของเกษตรกร องค์์กร เกษตรกรรายสิินค้้า
รวมทั้้�งการสร้้างเครืือข่่าย
การใช้้เทคโนโลยีีหรืือนวััตกรรมเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพมาตรฐาน สิินค้้าเกษตรแปรรููปขั้้�นต้้น
และ SME เกษตร
การพััฒนาเกษตรอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ โดยใช้้เทคโนโลยีีหรืือ นวััตกรรมขั้้�นสููง
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สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๒.๑ ข้้อเสนอ/การประสานงาน
๑.

ข้้อเสนอ/ความเห็็นต่่อนโยบาย กฎหมาย หรืือข้้อตกลงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และมีีผลกระทบต่่อเกษตรกร

๑.๑)

ข้้อเสนอเชิิงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิปีง
ี บประมาณ ๒๕๖๓
(ตั้้�งแต่่ตุุลาคม ๒๕๖๒ ถึึงสิ้้�นเดืือนกัันยายน ๒๕๖๓)
ตามพระราชบััญญััติสิ ภาเกษตรกรแห่่งชาติิ กำำ�หนดให้้สภาเกษตรกรแห่่งชาติิมีีอำำ�นาจหน้้าที่่สำ� ำ�คัญ
ั หลายประการ
ได้้แก่่ มาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๕) และ (๖) เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อกำำ�หนดนโยบายส่่งเสริิมพััฒนาความเข้้มแข็็งแก่่เกษตรกร
และองค์์กรเกษตรกร ตามแนวปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง การทำำ�เกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร เกษตรธรรมชาติิ
ระบบไร่่นาสวนผสม ระบบเกษตรอิินทรีีย์์ และเกษตรกรรมรููปแบบอื่่น� ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการวิิจัยั และพััฒนาองค์์ความรู้้�
ด้้านพัันธุุกรรมพืืชและสััตว์์ท้้องถิ่่�น ผลิิตผลทางเกษตรกรรม และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการแปรรููปผลผลิิตทางเกษตรกรรม
รวมทั้้�งประกัันความเสี่่ย� งของราคาและผลผลิิตทางเกษตรกรรม การกำำ�หนดสวััสดิิการให้้แก่่เกษตรกร นอกจากนั้้�นมาตรา ๑๑ (๙)
ให้้ความเห็็นต่่อนโยบาย กฎหมาย หรืือข้้อตกลงที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบต่่อเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการประจำำ�สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ จำำ�นวน ๑๕ คณะ ซึ่่�งครอบคลุุมด้้านการเกษตร เช่่น คณะกรรมการ
ด้้านข้้าว คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์ คณะกรรมการด้้านประมง คณะกรรมการด้้านพืืชไร่่ คณะกรรมการด้้านพืืชสวน
คณะกรรมการด้้านยางพารา และคณะกรรมการด้้านปาล์์มน้ำำ��มััน เป็็นต้้น ทำำ�หน้้าที่่�รวบรวมปััญหาความเดืือดร้้อน
ของเกษตรกรจากแหล่่งต่่างๆ เช่่น จากสภาเกษตรกรจัังหวััด สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรจัังหวััด หรืือจากกลุ่่�ม/องค์์กรเกษตรกร
ต่่ า งๆ แล้้ วพิิ จ ารณาจัั ด ทำำ�ข้้ อ เสนอเชิิ ง นโยบายเสนอหน่่ ว ยงานที่่� รัั บผิิ ด ชอบระดัั บ กรม กระทรวง นายกรัั ฐ มนตรีี
หรืือสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ ให้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา โดยในปีี ๒๕๖๓ มีีข้้อเสนอเชิิงนโยบายที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
๑) เรื่่�อง ขอรัับการสนัับสนุนพั
ุ ั นธุ์์�ไก่่ไข่่ตามความต้้องการของเกษตรกรรายย่่อย
		

จาก คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์

		

เสนอต่่อ

		 อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
		หนัังสืือสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สกช. ๐๒๐๗/๒๑๘๐ ลงวัันที่่� ๑๖ ตุุลาคม ๒๕๖๒
		ประเด็็นข้้อเสนอ

		

๑) ขอรัับการสนัับสนุุนพัันธุ์์�ไก่่ไข่่ตามความต้้องการของเกษตรกรรายย่่อย

		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

๒) เรื่่�อง ข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้านปศุุสััตว์์
		

จาก คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์

		

เสนอต่่อ

		 ๑) นายกรััฐมนตรีี
			หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช. ๐๑๐๑/๒๒๗ ลงวัันที่่� ๑๖ ตุุลาคม ๒๕๖๒
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		 ๒)	รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
			หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช. ๐๑๐๑/๒๒๘ ลงวัันที่่� ๑๖ ตุุลาคม ๒๕๖๒
		 ๓)	รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
			หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช. ๐๑๐๑/๒๒๙ ลงวัันที่่� ๑๖ ตุุลาคม ๒๕๖๒
		 ๔)	รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์
			หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช. ๐๑๐๑/๒๓๐ ลงวัันที่่� ๑๖ ตุุลาคม ๒๕๖๒
		ประเด็็นข้้อเสนอ

		
		
		
		
		

๑)	ปััญหาเรื่่�องโรคปากและเท้้าเปื่่�อย (FMD)
๒)	ข้้อเสนอในการป้้องกัันโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร (ASF)
๓) การจััดให้้มีีโรงฆ่่าสััตว์์ขนาดเล็็กประจำำ�ตำำ�บลที่่ถู� ูกสุุขลัักษณะ
๔) การขึ้้�นทะเบีียนฟาร์์มเลี้้�ยงสุุกร
๕)	ประชาสััมพัันธ์์เรื่่�องการป้้องกัันโรคให้้แก่่เกษตรกร

		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

		 ๑)	หนัังสืือสำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี ที่่� นร ๐๔๐๓ (กน)/๑๑๑๓๔ ลงวัันที่่� ๑ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒
สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีีได้้นำำ�กราบเรีียนนายกรััฐมนตรีีพิิจารณาแล้้ว มีีบััญชาให้้ส่่งข้้อเสนอดัังกล่่าวเรีียน รองนายก
รััฐมนตรีี (นายจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฎ์์) และส่่งเรื่่�องให้้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์พิิจารณาตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ต่่อไป
		 ๒)	หนัังสืือสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ที่่� กษ ๐๒๒๐/๖๘๑๔ ลงวัันที่่� ๗ พฤศจิิกายน
๒๕๖๒ สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์แจ้้งว่่า ได้้ส่่งเรื่่�องให้้กรมปศุุสััตว์์พิิจารณาดำำ�เนิินการต่่อไปแล้้ว
หากผลดำำ�เนิินการเป็็นประการใด หน่่วยงานดัังกล่่าวจะแจ้้งให้้ทราบโดยตรงต่่อไป
		 ๓)	หนัังสืือกรมปศุุสััตว์์ ที่่� กษ ๐๖๑๐.๐๗/๓๗๘๑๒ ลงวัันที่่� ๒๐ ธัันวาคม ๒๕๖๒ กรมปศุุสััตว์์แจ้้งว่่า
			 (๑)	ประเด็็นปััญหาเรื่่อ� งโรคปากและเท้้าเปื่่�อย (FMD)ได้้ จััดหาวััคซีีนโรคปากและเท้้าเปื่่�อยที่่มี� ีคุุณภาพ
ให้้เพีียงพอ มีีการควบคุุมดำำ�เนิินการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคอย่่างเข้้มงวด
			 (๒)	ประเด็็นข้้อเสนอในการป้้องกัันโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร (ASF) ได้้มีีการประสานหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการตรวจสอบการนำำ�เข้้าอย่่างเข้้มงวด รวมทั้้�งปััจจุบัุ นั พระราชบััญญััติโิ รคระบาดสััตว์์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีีบทลงโทษ
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดจากการนำำ�เข้้าส่่งออกหรืือนำำ�ผ่่านราชอาณาจัักร นอกจากนั้้�นกรมปศุุสััตว์์ได้้ดำำ�เนิินมาตรการเกี่่�ยวกัับ
ห้้องปฏิิบััติิการเคลื่่�อนที่่� เพื่่�อเฝ้้าระวัังและควบคุุมการเคลื่่�อนย้้ายแล้้ว ดำำ�เนิินการจััดซื้้�อเครื่่�องตรวจวิิเคราะห์์สารพัันธุุกรรม
ในสภาพจริิงแบบเคลื่่อ� นที่่� ซึ่่ง� เครื่่อ� งตรวจดัังกล่่าวสามารถตรวจหาสารพัันธุุกรรมของเชื้้อ� โรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกรได้้ในพื้้�นที่่�
เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่ต้้องเดิินทางเพื่่�อส่่งตััวอย่่างที่่�ห้้องปฏิิบััติิการ ลดระยะเวลา ขั้้�นตอนในการตรวจวิินิิจฉััยและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการควบคุุมโรค
			 (๓)	ประเด็็นการจััดให้้มีีโรงฆ่่าสััตว์์ กรมปศุุสััตว์์ได้้ประกาศกฎกระทรวง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
และเงื่่� อ นไขการจัั ด ตั้้� ง โรงฆ่่ า สัั ต ว์์ โรงพัั ก สัั ต ว์์ แ ละการฆ่่ า สัั ต ว์์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีี ส าระสำำ�คัั ญ ที่่� กำำ�ห นดเรื่่� อ งโครงสร้้ า ง
และระบบการบริิหารจััดการในโรงฆ่่าสััตว์์ที่่�ถููกต้้องตามหลัักสุุขลัักษณะ สุุขอนามััย ความปลอดภััยด้้านอาหาร ด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์
ด้้านการป้้องกัันโรคระบาดสััตว์์และความเหมาะสมของแต่่ละท้้องที่่� พร้้อมทั้้�งได้้มีีหนัังสืือสั่่�งการให้้ปศุุสััตว์์จัังหวััดทุุกจัังหวััด
เข้้มงวดการตรวจสอบโรงฆ่่าสััตว์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
			 (๔)	ประเด็็ น การขึ้้� น ทะเบีียนฟาร์์ ม เลี้้� ย งสุุ ก รทุุ ก ฟาร์์ ม และขึ้้� น ทะเบีียนสุุ ก รทุุ ก ตัั ว ได้้ ดำำ� เนิิ น การ
ขึ้้�นทะเบีียนฟาร์์มเลี้้�ยงสุุกร และขึ้้�นทะเบีียนสุุกรทุุกตััวเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อจะได้้ควบคุุมการเลี้้�ยงและควบคุุมโรคได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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			 (๕)	ประเด็็นการประชาสััมพัันธ์์ -กรมปศุุสััตว์์ได้้ดำำ�เนิินมาตรการเกี่่�ยวกัับการให้้ความรู้้�เกษตรกรแล้้ว
โดยอบรมเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสุุกรรายย่่อยสำำ�หรัับการจััดทำำ�ระบบการป้้องกัันโรคในฟาร์์มสุุกรรายย่่อยเพื่่�อการป้้องกััน
โรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร เพื่่�อให้้เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสุุกรรายย่่อยมีีความรู้้� ความเข้้าใจในเรื่่�องการเฝ้้าระวััง ควบคุุม ป้้องกััน
โรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร และจััดพิิมพ์์สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรค สำำ�หรัับแจกจ่่ายและเป็็นสื่่�อการให้้ความรู้้�
แก่่ประชาชนทั้้�งที่่�เป็็นเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสุุกรและประชาชนทั่่�วไป
			 (๖)	ประเด็็นของกระทรวงการคลััง ๑) ประเมิินการจััดเก็็บภาษีีรายได้้ภาคการเกษตรทุุกชนิิดให้้มีี
ความเป็็นธรรมเพิ่่�มมากขึ้้�นแก่่เกษตรกร โดยยึึดต้้นทุุนที่่�เป็็นจริิง ๒) ยกเว้้นการเก็็บภาษีีอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือทางเกษตรทุุกชนิิด
๓) เรื่่�อง การประกาศบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติิกัักพืื ช พ.ศ. ๒๕๐๗
		 ในการนำำ�เข้้ามัันสำำ�ปะหลัังและผลิิตภััณฑ์์มัันสำำ�ปะหลัังและในพื้้� นที่่�
� การระบาดของโรคใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลััง
		ที่่มีี
		

จาก คณะกรรมการด้้านพืืชไร่่

		

เสนอต่่อ

		 นายกรััฐมนตรีี
		 	หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช ๐๑๐๑/๒๔๒ ลงวัันที่่� ๑๒ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒
		รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
		 	หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช ๐๑๐๑/๒๔๓ ลงวัันที่่� ๑๒ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒
		ปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
		 	หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช ๐๑๐๑/๒๔๔ ลงวัันที่่� ๑๒ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒
		ประเด็็นข้้อเสนอ

		 เสนอให้้นำำ�ประกาศบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติิกัักพืืช พ.ศ. ๒๕๐๗ มากำำ�หนดใช้้ในการนำำ�เข้้ามัันสำำ�ปะหลััง
และผลิิตภััณฑ์มั์ นั สำำ�ปะหลััง โดยใช้้มาตรการทางกฎหมายเข้้ามาเกี่่ย� วข้้องในการตรวจสอบพืืช ศััตรููพืืช ตลอดทั้้�งการควบคุุม
การเคลื่่อ� นย้้ายพืืชและผลิิตผลพืืชเพื่่อ� การนำำ�เข้้าและส่่งออกและเป็็นวิิธีีการป้้องกัันกำำ�จััดศััตรููพืืชที่่สำ� ำ�คัญ
ั วิิธีีหนึ่่ง� เพื่่อ� ป้้องกััน
ศััตรููพืืชร้้ายแรงจากต่่างประเทศไม่่ให้้แพร่่ระบาดเข้้ามาในประเทศไทยรวมถึึงป้้องกัันการระบาดของศััตรููพืืชภายในประเทศ
และทำำ�ให้้ประเทศไทยสามารถส่่งออกพืืชและผลิิตผลพืืชไปยัังต่่างประเทศได้้ตามเงื่่�อนไข
		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

		 ๑)	หนัังสืือกรมวิิชาการเกษตรที่่� กษ ๐๙๑๓/๖๗๖๑ ลงวัันที่่� ๑๘ ธัันวาคม ๒๕๖๒
			 กรมวิิชาการเกษตรแจ้้งแนวทางการดำำ�เนิินงานเกี่่ย� วกัับการนำำ�เข้้าและการเคลื่่อ� นย้้ายท่่อนพัันธุ์์�ในพื้้�นที่่�
มีีการระบาดของโรค ดัังนี้้�
			 (๑) ในการประกาศเขตควบคุุมศััตรููพืืชตามพระราชบััญญััติิกัักพืืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
จะต้้องมีีการปิิดประกาศไว้้ ณ ศาลากลางจัังหวััด ที่่�ว่่าการอำำ�เภอ ที่่�ทำำ�การของกำำ�นััน และที่่�ทำำ�การของผู้้�ใหญ่่บ้้าน
ในท้้องที่่�นั้้�นๆ เมื่่�อประกาศเขตควบคุุมศััตรููพืืชแล้้ว ห้้ามมิิให้้บุุคคลใด นำำ�พืืช ศััตรููพืืชหรืือพาหะออกไปนอกหรืือนำำ�เข้้ามา
ในเขตควบคุุมศัตั รููพืืช หากไม่่ปฏิิบัติั ติ าม ต้้องระวางโทษปรัับไม่่เกิินสองหมื่่น� บาท และในการทำำ�ลายศััตรููพืืชเกษตรกรจะต้้อง
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายในการทำำ�ลายเอง และห้้ามทำำ�การเคลื่่�อนย้้ายพืืชในพื้้�นที่่�ที่่�ประกาศเขตควบคุุม
			 (๒) ในจัังหวััดนครราชสีีมา กาญจนบุุรีี ขอนแก่่น และนครสวรรค์์ มีีการควบคุุมการขนย้้ายท่่อนพัันธุ์์�
มัันสำำ�ปะหลััง โดยใช้้พระราชบััญญััติว่ิ ่าด้้วยราคาสิินค้้าและบริิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของคณะกรรมการกลางว่่าด้้วยราคาสิินค้้า
และบริิการ กระทรวงพาณิิชย์์ ซึ่่ง� สามารถลดการระบาดของโรคใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลัังได้้ เนื่่อ� งจากการเคลื่่อ� นย้้ายท่่อนพัันธุ์์�
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จะต้้องแจ้้งการขนย้้ายต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� และมีีการตรวจสอบท่่อนพัันธุ์์�ก่่อนการเคลื่่�อนย้้ายโดยความร่่วมมืือของ
คณะกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งขึ้้�นในระดัับจัังหวััด ซึ่่�งไม่่กระทบต่่อกิิจกรรมอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมัันสำำ�ปะหลััง
๔) เรื่่�อง ข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้านประมง
		

จาก คณะกรรมการด้้านประมง

		

เสนอต่่อ

		
		

นายกรััฐมนตรีี
	หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช. ๐๑๐๑/๒๕๐ ลงวัันที่่� ๒๕ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒

		ประเด็็นข้้อเสนอ

		 เสนอขอแก้้ไขพระราชกำำ�หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้้ไขเพิ่่�มเติิม ฉบัับที่่� ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔, ๗๔, ๙๑, ๑๕๖ และ ๑๕๗
		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

		 ๑)	หนัังสืือสำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี ที่่� นร ๐๔๐๓ (กน)/๑๒๘๒๘ ลงวัันที่่� ๑๑ ธัันวาคม ๒๕๖๒
นายกรััฐมนตรีีมีีบัญ
ั ชาให้้ส่ง่ เรื่่อ� งให้้รองนายกรััฐมนตรีี (นายจุุรินิ ทร์์ ลัักษณวิิศิษิ ฎ์์) และส่่งเรื่่อ� งให้้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
พิิจารณาตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ต่่อไป
		 ๒)	หนัังสืือกรมประมง ที่่� กษ ๐๕๐๒.๒/๖๖๑ ลงวัันที่่� ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ -กรมประมงได้้รับม
ั อบหมาย
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ให้้พิิจารณาแล้้ว ขอเรีียนว่่ากรมประมงได้้มีีคำำ�สั่่�งที่่� ส ๔๖/๕๖๒ เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน
พิิจารณาแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย ลงวัันที่่� ๑๕ ตุุลาคม ๒๕๖๒ และคำำ�สั่่�งที่่� ๙๗๕๖๒ เรื่่�อง แก้้ไขเพิ่่�มเติิมคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�ง
คณะทำำ�งานพิิจารณาแก้้ไขปรัับปรุงุ กฎหมาย ลงวัันที่่� ๑๔ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องทุุกภาคส่่วน เพื่่อ� เป็็น
ช่่องทางในการพิิจารณาหารืือแนวทางในการบรรเทาความเดืือดร้้อนของผู้้�ประกอบการประมง ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
บัังคัับใช้้พระราชกำำ�หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ตลอดจนกฎหมายลำำ�ดัับรองอื่่�นๆบนพื้้�นฐานในการ
รัักษาทรััพยากรทางทะเลให้้มีีความสมบููรณ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ตามแผนบริิหารจััดการประมงของประเทศ โดยกรมประมงจะนำำ�
ข้้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิเข้้าสู่่�การประชุุมของคณะทำำ�งานพิิจารณาแก้้ไขกฎหมาย เพื่่อ� หาแนวทางที่่เ� หมาะสมต่่อไป
๕) เรื่่�อง ข้้อเสนอว่่าด้้วยแนวปฏิิบัติ
ั ิในการใช้้มาตรฐานสิินค้้าเกษตร
� ำ�หรัับฟาร์์มโคนม ฉบัับแก้้ไข พ.ศ. ๒๕๖๒
		 เรื่่�อง การปฏิิบัติ
ั ิทางการเกษตรที่่ดีีสำ
		

จาก คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์

		

เสนอต่่อ

		
		

อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
	หนัังสืือสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ที่่� สกช. ๐๒๐๗/๒๖๓๙ ลงวัันที่่� ๒๓ ธัันวาคม ๒๕๖๒

		ประเด็็นข้้อเสนอ

		 ๑) เสนอให้้จััดหาแหล่่งทุุนปลอดดอกเบี้้�ยช่่วยเกษตรกรพััฒนาฟาร์์มโคนม
		 ๒) เสนอแนวทางการตรวจประเมิินรัับรองมาตรฐานฟาร์์มแบบรัับรองการรวมกลุ่่�มสมาชิิกหลายๆ ฟาร์์ม
และให้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนแทนการตรวจโดยใช้้ดุุลยพิินิิจของเจ้้าหน้้าที่่�
		 ๓) เสนอให้้กรมปศุุสััตว์์ต้้องจััดหานายสััตวแพทย์์ที่่�ผ่่านการอบรมให้้เพีียงพอกัับสมาชิิกโคนม ทุุกจัังหวััด
ที่่�มีีการเลี้้�ยงโคนม เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นภาระของเกษตรกร ในระยะเวลา ๕ ปีี
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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		 ๔) เสนอให้้ผ่อ่ นผัันให้้กับั เกษตรกรที่่มี� กี ารเลี้้ย� งโคนมก่่อนมีีประกาศมาตรฐานเครื่่อ� งรีีดนมของ กรมปศุุสัตั ว์์
หรืือสนัับสนุุนแหล่่งเงิินทุุนปลอดดอกเบี้้�ยให้้เกษตรกรในการเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์เครื่่�องรีีด
		 ๕) เสนอให้้ ก รมปศุุ สัั ต ว์์ ส นัั บ สนุุ น งบประมาณในการทำำ� เครื่่� อ งหมายและขึ้้� น ทะเบีียนสัั ต ว์์ แ ห่่ ง ชาติิ
ให้้กัับโคนมของเกษตรกร ๕๖๐,๕๒๑ ตััว เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นภาระกัับเกษตรกรหรืือให้้เกษตรกรสมบทไม่่เกิินร้้อยละ ๑๐
ของค่่าเครื่่�องหมาย
		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน -

๖) เรื่่�อง ขอความอนุุเคราะห์์พิิจารณาสนัับสนุุนงบยุุทธศาสตร์์จัังหวััด
		 ให้้กัับจัังหวััดนครราชสีีมา
		

จาก คณะกรรมการด้้านพืืชไร่่

		

เสนอต่่อ

		ปลััดกระทรวงมหาดไทย
		 	หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สภช. ๐๑๐๑/๘ ลงวัันที่่� ๒๑ มีีนาคม ๒๕๖๓
		ประเด็็นข้้อเสนอ

		 เสนอให้้จังั หวััดนครราชสีีมาสนัับสนุุนงบประมาณจากงบกลุ่่�มยุุทธศาสตร์์จังั หวััด เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาเกษตรกร
ที่่กำ� ำ�ลังั ประสบปััญหาโรคใบด่่างมัันสำำ�ปะหลัังในการจััดสร้้างห้้องปฏิิบัติั กิ าร เพื่่อ� นำำ�เทคโนโลยีีการ คััดกรองพัันธุ์์�ปลอดโรคใบด่่าง
มัันสำำ�ปะหลััง ซึ่่ง� สำำ�นักั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิจะเป็็นผู้้�สนัับสนุุนเครื่่อ� งมืือและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีนวััตกรรมใหม่่
ในการตรวจวิิเคราะห์์โรคใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลัังให้้แก่่หน่ว่ ยงานที่่ไ� ด้้รับั งบประมาณในการจััดสร้้างห้้องปฏิิบัติั กิ ารของจัังหวััด
นครราชสีีมา เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรและลดการสููญเสีียผลผลิิตการเกษตรที่่�เป็็นพืืชสำำ�คััญทางเศรษฐกิิจของประเทศต่่อไป
		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

		หนัังสืือกระทรวงมหาดไทย ที่่� มท. ๐๒๑๑.๑/๓๑๒๓ ลงวัันที่่� ๒๕ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓ -กระทรวงมหาดไทย
แจ้้งว่่า สภาเกษตรกรแห่่งชาติิสามารถเสนอโครงการดัังกล่่าว เพื่่อ� ขอให้้จังั หวััดนครราชสีีมาพิิจารณาบรรจุุแผนงาน/โครงการ
ไว้้ในแผนพััฒนาจัังหวััด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) และแผนปฏิิบััติิราชการประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่่�มจัังหวััด
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง ๑ หรืือหากมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนอาจขอรัับการสนัับสนุุนจากงบประมาณเหลืือจ่่าย
ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ จัั ง หวัั ด นครราชสีีมา โดยให้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามแนวทาง หลัั ก เกณฑ์์ การจัั ด ทำำ� แผนพัั ฒ นาจัั ง หวัั ด
และกลุ่่�มจัังหวััด และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� หน่่วยงานสามารถประสานการปฏิิบััติิกัับสำำ�นัักงานจัังหวััดนครราชสีีมา
พร้้อมทั้้�งแนบแนวทางการจััดทำำ�แผนพััฒนาจัังหวััดและกลุ่่�มจัังหวััด
๗) เรื่่�อง ข้้อเสนอโครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงแพะ แกะ เพิ่่� มรายได้้สู้้�วิิกฤต
		ภััยแล้้งจัังหวััดบุุรีีรััมย์์
		

จาก คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์

		

เสนอต่่อ

		
		

อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
	หนัังสืือสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ที่่� สกช. ๐๒๐๗/๑๖๘ ลงวัันที่่� ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
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		ประเด็็นข้้อเสนอ

		 เสนอให้้กรมปศุุสััตว์์ช่่วยสนัับสนุุนส่่งเสริิมกลุ่่�มเกษตรกรในจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ให้้ผลิิต แพะ แกะที่่�มีีคุุณภาพ
มาตรฐาน ตามความต้้องการของตลาดและเกษตรกรในพื้้�นที่่�ต่่อไป
		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

๘) เรื่่�อง ข้้อเสนอแก้้ไขปััญหาโรคปากและเท้้าเปื่่� อยในปศุุสััตว์์พื้้� นที่่�จัังหวััดพััทลุุง
		

จาก คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์

		

เสนอต่่อ

		
		

อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
	หนัังสืือสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ที่่� สกช. ๐๒๐๗/๙๒๓ ลงวัันที่่� ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

		ประเด็็นข้้อเสนอ

		

เสนอแนวทางการแก้้ไขปััญหาโรคปากและเท้้าเปื่่�อยในปศุุสััตว์์พื้้�นที่่�จัังหวััดพััทลุุง

		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน -

๙) เรื่่�อง ขอรัับเงิินสนัับสนุุนจากกองทุุนปรัับโครงสร้้างการผลิิตภาคการเกษตร
		 เพื่่� อเพิ่่� มขีีดความสามารถการแข่่งขัันของประเทศ
		

จาก คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์

		

เสนอต่่อ

		
		

อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
	หนัังสืือสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ที่่� สกช. ๐๒๐๗/๙๓๑ ลงวัันที่่� ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

		ประเด็็นข้้อเสนอ

		 เสนอขอรัับเงิินสนัับสนุุนกองทุุนปรัับโครงสร้้างการผลิิตภาคเกษตรเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขััน
ของประเทศ ให้้กัับกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนโคขุุนสุุริินทร์์โกเบครบวงจร ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริินทร์์
		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

๑๐) เรื่่�อง มาตรการช่่วยเหลืือเกษตรกรชาวไร่่ยาสููบจากสถานการณ์์โควิิด – ๑๙
		

จาก สมาคมชาวไร่่ยาสููบแห่่งประเทศไทย

		

เสนอต่่อ

		
		

นายกรััฐมนตรีี
	หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ที่่� สภช. ๐๑๐๑/๖๑ ลงวัันที่่� ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

		ประเด็็นข้้อเสนอ

		 เสนอปััญหาผลกระทบของเกษตรกรชาวไร่่ยาสููบจากมาตรการป้้องกัันการแพร่่ะระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และมาตรการปรัับขึ้้�นอััตราภาษีีสรรพสามิิตยาสููบ ซึ่่�งส่่งผลให้้บุุหรี่่�มีีราคาสููงขึ้้�น ในขณะที่่�บุุหรี่่�
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศได้้รัับประโยชน์์จากการปรัับโครงสร้้างภาษีี ทำำ�ให้้ยอดขายเพิ่่�มขึ้้�น และส่่วนแบ่่งตลาดเพิ่่�มขึ้้�น
ยอดขายบุุหรี่่�ของการยาสููบแห่่งประเทศไทยลดลง และทำำ�ให้้ความต้้องการใช้้ใบยาสููบลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง เกษตรกรชาวไร่่
ยาสููบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ครอบครััว ถููกลดโควตาการปลููกใบยาสููบในอััตราร้้อยละ ๔๗ ในปีี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒
คิิดเป็็นผลผลิิตประมาณ ๑๒ ล้้านกิิโลกรััม สููญเสีียรายได้้ราว ๑,๕๖๐ ล้้านบาท ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

		 ๑)	มติิคณะรััฐมนตรีี ๑๐ มิิถุุนายน ๒๕๖๓ เลื่่�อนการปรัับขึ้้�นภาษีีบุุหรี่่�ไปอีีก ๑ ปีี ถึึงตุุลาคม ๒๕๖๔
		 ๒)	หนัังสืือสำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี ที่่� นร ๐๔๐๓ (กน)/๖๐๐๔ ลงวัันที่่� ๑๒ มิิถุุนายน ๒๕๖๓
สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีีแจ้้งว่่า ได้้กราบเรีียนนายกรััฐมนตรีีแล้้ว มีีบััญชาให้้ส่่งเรื่่�องให้้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์/
กระทรวงการคลัังพิิจารณาตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
		 ๓)	หนัังสืือกระทรวงการคลัังที่่� กค ๐๖๑๙/๒๑๔๒๘ ลงวัันที่่� ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรมสรรพสามิิต
แจ้้งว่่า กรมสรรพสามิิตดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือเกษตรกรชาวไร่่ยาสููบ ดัังนี้้�
			 (๑) เสนอนโยบายเพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบอุุตสาหกรรมยาสููบและเกษตรกรผู้้�ปลููกยาสููบได้้รัับเยีียวยา
จากปััญหาการขาดสภาพคล่่อง โดยออกกฎกระทรวงกำำ�หนดพิิกััดอััตราภาษีีสรรพสามิิต (ฉบัับที่่� ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวัันที่่� ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้้มีกี ารขยายเวลาการบัังคัับใช้้อัตั ราภาษีีปััจจุบัุ นั ของบุุหรี่ซิ่� กิ าแรตออกไปถึึงวัันที่่� ๓๐ กัันยายน
๒๕๖๔ และเลื่่อ� นเวลาการบัังคัับใช้้อัตั ราภาษีีบุุหรี่ซิ่� กิ าแรตตามมููลค่่าแบบอััตราเดีียวที่่ร้� อ้ ยละ ๔๐ และอััตราภาษีีตามปริิมาณ
ที่่� ๑.๒๐ บาทต่่อหนึ่่�งมวน จากเดิิมที่่�จะมีีการบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๓ เป็็นต้้นไป ออกไปเป็็นตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑
ตุุลาคม ๒๕๖๔ เป็็นต้้นไป
			 (๒) การยาสููบแห่่งประเทศไทย (ยสท.) อยู่่�ระหว่่างพิิจารณาแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือพี่่�น้้อง
ชาวไร่่ยาสููบจากการลดโควตาการรัับซื้้�อใบยาสููบในฤดููการผลิิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และจะส่่งเรื่่�องให้้กรมสรรพสามิิตพิิจารณา
ดำำ�เนิินการต่่อไป
		 ๔)	หนัังสืือสำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี ที่่� นร ๐๔๐๓/ (กน)/๙๒๖๑ ลงวัันที่่� ๔ กัันยายน ๒๕๖๓
แจ้้งความคืืบหน้้า (๑) ตามสำำ�เนาหนัังสืือกรมส่่งเสริิมการเกษตร ที่่� กษ. ๑๐๑๑/๗๑๗๑ ลงวัันที่่� ๑๑ สิิงหาคม ๒๕๖๓
กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้รัับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ให้้พิิจารณากรณีีดัังกล่่าว กรณีีกระทรวงการคลััง
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ร่่วมกัันกัับเกษตรกรชาวไร่่ยาสููบหาแนวทางปรัับเปลี่่�ยนการผลิิต โดยยึึดหลัักตลาดนำำ�
การผลิิต เพื่่�อให้้เกษตรกรเปลี่่�ยนจากใบยาสููบเป็็นการผลิิตสิินค้้าอื่่�นทดแทนการปลููกยาสููบ โดยมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
พิิจารณาแนวทางการส่่งเสริิมเกษตรกรให้้เพาะปลููกพืืชชนิิดอื่่น� แทนการปลููกยาสููบ (๒) กรมส่่งเสริิมการเกษตรได้้ประสานงาน
กัับจัังหวััดที่่�เป็็นแหล่่งผลิิตยาสููบ จำำ�นวน ๑๑ จัังหวััด เพื่่�อขอรายชื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดที่่�รัับผิิดชอบสิินค้้า
ยาสููบ และจััดทำำ�ข้อ้ มููลรายชื่่อ� เจ้้าหน้้าที่่ดั� งั กล่่าวให้้กับั การยาสููบแห่่งประเทศไทย พร้้อมทั้้�งมอบหมายให้้เจ้้าหน้้าที่่ผู้้�รั
� บผิ
ั ดิ ชอบ
งานระดัับจัังหวััดประสานร่่วมกัันศึึกษา และสำำ�รวจหาพืืชทดแทนที่่�เหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่ปลู
� ูกยาสููบของเกษตรกร
๑๑) เรื่่�อง ขอทราบมาตรการแก้้ปััญหาปลากะพงตกต่ำำ��
		

จาก คณะกรรมการด้้านประมง

		

เสนอต่่อ

		
		

อธิิบดีีกรมประมง
	หนัังสืือสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ที่่� สกช. ๐๒๐๗/๑๐๕๑ ลงวัันที่่� ๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๓

		ประเด็็นข้้อเสนอ

		ติิดตามความคืืบหน้้าการแก้้ไขปััญหาราคาปลากะพงตกต่ำำ��ในพื้้�นที่่�จัังหวััดฉะเชิิงเทรา เนื่่�องจากมาตรการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
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ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

		หนัังสืือกรมประมง ที่่� กษ ๐๕๐๙.๓/๔๐๘๑ ลงวัันที่่� ๑๑ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๓ กรมประมงแจ้้งแนวทางการแก้้ไข
ปััญหาปลากะพงตกต่ำำ�� ๓ ประเด็็น
		 ๑)	ประเด็็นการแก้้ไขปััญหาการลัักลอบนำำ�เข้้าสิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� โดยแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเฉพาะกิิจเฝ้้าระวััง
ป้้องกัันการลัักลอบนำำ�เข้้า ส่่งออกสััตว์์น้ำำ�� และภารกิิจอื่่�นของกองควบคุุมการค้้า เพื่่�อปฏิิบััติิงานในการตรวจเข้้มการนำำ�เข้้า
		 ๒)	ประเด็็นการดำำ�เนิินการด้้านการตลาดเพื่่�อรองรัับสิินค้้าและการกระจายสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์
กรมประมงได้้จััดงานเพื่่�อส่่งเสริิมการบริิโภคปลากะพงขาว และขยายตลาดสิินค้้าผ่่านโครงการ Fisheries Shop
ของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ อยู่่�ระหว่่างจััดทำำ�โครงการฝึึกอบรมการทำำ�ตลาดออนไลน์์ E-Commerce
ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมได้้เรีียนรู้้�และสามารถขายสิินค้้าบน E-Commerce ได้้จริิง
		 ๓)	มาตรการช่่วยเหลืืออื่่�นๆ
			 ๓.๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�โครงการช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือแก่่เกษตรกรที่่�ได้้ขึ้้�นทะเบีียน
กัับกรมประมงโดยจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือจำำ�นวน ๕,๐๐๐ บาทต่่อเดืือนเป็็นระยะเวลา ๓ เดืือน ตั้้�งแต่่พฤษภาคม ๒๕๖๓ –
กรกฎาคม ๒๕๖๓
			 ๓.๒) กรมประมงได้้ประสานขอความร่่วมมืือสมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย และสมาคมการค้้า
ปััจจััยการผลิิตสััตว์์น้ำำ��ไทย เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรในการลดต้้นทุุนค่่าอาหารสััตว์์น้ำำ��และปััจจััยการผลิิต รวมถึึงประสาน
กรมการค้้าภายในประเด็็นการปรัับลดภาษีีนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบที่่จ� ะนำำ�มาผลิิตอาหารสััตว์์น้ำำ��
๑๒) เรื่่�อง ข้้อเสนอการเข้้าถึึงสิินเชื่่�อเพื่่� อส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์
		

จาก คณะกรรมการด้้านปศุุสััตว์์

		

เสนอต่่อ

		 อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
		หนัังสืือสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิที่่� สกช. ๐๒๐๗/๑๐๖๒ ลงวัันที่่� ๕ มิิถุุนายน ๒๕๖๓
		ประเด็็นข้้อเสนอ

		ข้้อเสนอเพื่่�อให้้เกษตรกรเข้้าถึึงสิินเชื่่�อโครงการสนัับสนุุนสิินเชื่่�อเพื่่�อการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์และกิิจการ
ต่่อเนื่่�อง ภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่างกรมปศุุสััตว์์ ร่่วมกัับ ธ.ก.ส. ดัังนี้้�
		 ๑. ให้้สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ และสภาเกษตรกรจัังหวััดร่่วมเป็็นคณะกรรมการพิิจารณาโครงการ
		 ๒. ให้้กลุ่่�มเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน สหกรณ์์ ฯลฯ เข้้าร่่วมโครงการดัังกล่่าวได้้ ดัังนี้้�
			 (๑) กลุ่่�มองค์์ ก รเกษตรที่่� มีี แ ผนธุุ ร กิิ จ และขึ้้� น ทะเบีียนไว้้ กัั บ สภาเกษตรกรแห่่ ง ชาติิ ภายใต้้
พระราชบััญญััติิสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๓
			 (๒) กลุ่่�มเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน สหกรณ์์ ฯลฯ ที่่�จดทะเบีียนใหม่่ โดยไม่่กำำ�หนด
ระยะเวลาในการขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมปศุุสััตว์์ แต่่มีีแผนธุุรกิิจให้้พิิจารณา
			 (๓) กลุ่่�มเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน สหกรณ์์ ฯลฯ ที่่�ยัังไม่่ได้้ขออนุุญาตหรืือ
ขอหนัังสืือรัับรองมาตรฐานฟาร์์มปลอดโรค เช่่น มาตรฐาน FM หรืือมาตรฐาน GAP และหนัังสืือรัับรองการฝึึกอบรมที่่เ� กี่่ย� วกัับ
แผนธุุรกิิจได้้รัับการพิิจารณาเข้้าร่่วมโครงการฯ ทั้้�งนี้้� หากได้้รัับการพิิจารณาแล้้ว ให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมาตรวจมาตรฐาน
และอบรมให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อไป
			 (๔) กลุ่่�มเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน สหกรณ์์ ฯลฯ ที่่�มีีหนี้้�สิินกู้้�ยืืมไว้้กัับธนาคาร
เพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรืือเป็็นหนี้้� NPL โดยแยกพิิจารณาหนี้้�ออกจากหนี้้�เดิิมได้้
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

		หนัังสืือกรมปศุุสััตว์์ ที่่� กษ ๐๖๑๔/๒๑๙๒๓ ลงวัันที่่� ๒๒ มิิถุุนายน ๒๕๖๓ –กรมปศุุสััตว์์ ได้้ดำำ�เนิินการ
		 ๑) การกำำ�หนดให้้สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ สภาเกษตรกรจัังหวััด มีีส่่วนร่่วมดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรม
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์ พืืช ประมง และกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องตามนโยบายรััฐบาล โดยเสนอชื่่�อให้้อยู่่�ในองค์์ประกอบ
คณะกรรมการ/คณะทำำ�งาน พิิจารณาขัับเคลื่่�อนโครงการ ตั้้�งแต่่ระดัับอำำ�เภอ ระดัับจัังหวััด และระดัับชาติิ
		 ๒) การกำำ�หนดให้้กลุ่่�มเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน สหกรณ์์ ฯลฯ เข้้าร่่วมโครงการ
ดัังกล่่าวได้้ตามกรณีีต่่างๆ ดัังรายละเอีียดในข้้อ (๑) - (๔) นั้้�น กรมปศุุสััตว์์ได้้ทำำ�หนัังสืือหารืือข้้อผ่่อนปรนหลัักเกณฑ์์
การขอกู้้�เงิินโครงการสิินเชื่่�อธุุรกิิจชุุมชนสร้้างไทย ซึ่่�งเป็็นโครงการสิินเชื่่�อหลัักตามโครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์และกิิจการ
ที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งไปยัังธนาคารเพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน ๖ ประเด็็น ประกอบด้้วย (๑) อายุุการจััดตั้้ง� กลุ่่�ม
(๒) แนวทางการดำำ�เนิินกิิจการของกลุ่่�ม (๓) การอนุุมััติิวงเงิินสิินเชื่่�อ (๔) ชนิิดสััตว์์/ประเภทการผลิิตและกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
๕) การสนัับสนุุนแผนธุุรกิิจภาคเกษตรประเภทอื่่�นๆ และ ๖) การสนัับสนุุนเงิินกู้้�ให้้กับค
ั อกกลางรวบรวมโคขุุน ซึ่่�งมีีประเด็็น
ที่่�สอดคล้้องกัับข้้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
๑๓) เรื่่�อง ข้้อเสนอแนวทางการแก้้ไขปััญหาการปลููกมัันสำำ�ปะหลััง
		
ในช่่วงที่่�เกิิดโรคไวรััสใบด่่างใน มัันสำำ�ปะหลััง
		

จาก คณะกรรมการด้้านพืืชไร่่

		

เสนอต่่อ

		ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริิหารจััดการมัันสำำ�ปะหลััง
		หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ที่่� สภช. ๐๑๐๑/๗๑ ลงวัันที่่� ๑๙ มิิถุุนายน ๒๕๖๓
		ประเด็็นข้้อเสนอ

		ข้้อเสนอแนวทางการแก้้ไขปััญหาการปลููกมัันสำำ�ปะหลัังในช่่วงที่่�เกิิดโรคไวรััสใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลััง
		 ๑) ขอให้้มีีการจััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหารจััดการโรคใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลัังภายใต้้คณะกรรมการ
นโยบายและบริิหารจััดการมัันสำำ�ปะหลััง (นบมส.) เพื่่อ� ให้้เกิิดการจััดการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลััง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการบริิหารจััดการโรคใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลัังนั้้�น ควรมีีมาตรการและนโยบายในการปฏิิบััติิ
อย่่างเคร่่งครััด หากมีีการละเมิิดหรืือกระทำำ�ความผิิดควรมีีบทลงโทษที่่�ชััดเจน โดยคณะอนุุกรรมการจะต้้องประกอบด้้วย
กรมวิิชาการเกษตร กรมส่่งเสริิมการเกษตร กรมการปกครอง สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ สำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ เพื่่�อตรวจสอบ และป้้องกัันการขนย้้ายมัันสำำ�ปะหลัังอย่่างเคร่่งครััด
		 ๒) ขอให้้มีกี ารบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยราคาสิินค้้าและบริิการ โดยประกาศบัังคัับใช้้ไห้้เป็็นมาตรฐาน
เดีียวกัันครอบคลุุมในระดัับประเทศ ระดัับจัังหวััด และระดัับอำำ�เภอ เพื่่�อป้้องกัันการลัักลอบขนย้้ายโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
หากผู้้�ใดกระทำำ�ความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยสิินค้้าและบริิการ ขอให้้มีีการดำำ�เนิินการตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
		 ๓) การประกาศใช้้พระราชบััญญััติิกัักพืืช (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ พบว่่า เกษตรกรไม่่ให้้ความร่่วมมืือ
การทำำ�ลายต้้นมัันสำำ�ปะหลัังและพืืชอาศััยที่่�เป็็นแหล่่งอาศััยของเชื้้�อโรคใบด่่าง จึึงขอให้้มีีข้้อบัังคัับที่่�เข้้มงวดเพื่่�อควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลััง
		 ๔) ขอให้้มีีการจััดการระบาด เพาะปลููก และระบบเก็็บเกี่่�ยวมัันสำำ�ปะหลัังใหม่่ทั้้�งระบบเพื่่�อให้้พื้้�นที่่�
ของเกษตรกรผู้้�ปลููกมัันสำำ�ปะหลัังนั้้�น สะอาด ปราศจากเชื้้�อโรค และแมลงพาหะ
		 ๕) ขอให้้มีกี ารจััดตั้้ง� ศููนย์์ผลิิตท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังสะอาดในระดัับจัังหวััด ระดัับอำำ�เภอ เพื่่อ� ให้้เกษตรกร
เข้้าถึึงท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังที่่�สะอาดปราศจากเชื้้�อโรค
		 ๖) ขอให้้หน่่วยงานภาครััฐยัังคงนโยบายการปลููกมัันสำำ�ปะหลัังในระบบน้ำำ��หยดต่่อไป เพื่่�อสร้้างมาตรฐาน
การลดต้้นทุุน เพิ่่�มผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังให้้มีีคุุณภาพ และสร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้แก่่เกษตรกร
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ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน -

๑๔) เรื่่�อง ขอให้้ช่่วยสนัับสนุุนโครงการอาหารนมเพื่่� อเด็็กและเยาวชน
		

จาก คณะกรรมการด้้านพืืชไร่่

		

เสนอต่่อ

		
		

นายกรััฐมนตรีี
	หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ สภช. ๐๑๐๑/๘๙ ลงวัันที่่� ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

	ประเด็็นข้้อเสนอ

		จากสถานการณ์์การระบาดของโรคไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำำ�ให้้ต้้องปิิดโรงเรีียนทั้้�งหมด
ภายในประเทศ ประชาชนต้้ อ งกัั ก ตัั ว อยู่่�ภายในบ้้ า น ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ภาวะชะลอตัั ว ในการจำำ�หน่่ า ยของตลาดนมพาณิิ ช ย์์
ภายในประเทศ การแปรรููปผลิิตภััณฑ์์นม รัับซื้้�อน้ำำ��นมดิิบจากเกษตรกรลดลง
		 สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ จึึงเสนอให้้เพิ่่�มจำำ�นวนวัันในการดื่่ม� นมของเด็็กและเยาวชนช่่วงวัันหยุุดเสาร์์ - อาทิิตย์์
ผ่่านโครงการอาหารนมเพื่่�อเด็็กและเยาวชน ดื่่�มนมในวัันหยุุด โดยใช้้งบประมาณรวมทั้้�งสิ้้�น ๔,๐๗๒.๑๔๐ ล้้านบาท
ที่่�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้ส่่งโครงการฯ ถึึงเลขาธิิการสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ เพื่่�อเป็็น
การช่่วยเหลืือบรรเทาความเดืือดร้้อนของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงโคนมและผู้้�ประกอบการต่่อไป
		

ผลการตอบรัับหรืือช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน

		หนัังสืือสำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี ที่่� นร ๐๔๐๓ (กน)/๘๔๐๒ ลงวัันที่่� ๑๔ สิิงหาคม ๒๕๖๓
สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีีแจ้้งว่่า ได้้นำำ�กราบเรีียนนายกรััฐมนตรีีพิิจารณาแล้้ว มีีบััญชาส่่งเรื่่�องให้้สำำ�นัักงานสภาพััฒนา
การเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิพิิจารณาตามขั้้�นตอนต่่อไป
๑๕) เรื่่�อง ข้้อเสนอแนวทางการแก้้ไขปััญหาการปลููกมัันสำำ�ปะหลััง
		
ในช่่วงที่่�เกิิดโรคไวรััสใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลััง
		

จาก คณะกรรมการด้้านพืืชไร่่

		

เสนอต่่อ

		
		

นายกรััฐมนตรีี
	หนัังสืือสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ที่่� สภช. ๐๑๐๑/๙๑ ลงวัันที่่� ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

		ประเด็็นข้้อเสนอ

		ข้้อเสนอแนวทางการแก้้ไขปััญหาการปลููกมัันสำำ�ปะหลัังในช่่วงที่่�เกิิดโรคไวรััสใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลััง
		 ๑) ขอให้้มีกี ารจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารจััดการโรคไวรััสใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลัังในระดัับเดีียวกัับการจััดตั้้�ง
ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดัับประเทศ และระดัับจัังหวััด
เพื่่�อให้้เกิิดการจััดการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคไวรััสใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลัังได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		 ๒) ขอให้้มีกี ารบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยราคาสิินค้้าและบริิการ โดยประกาศบัังคัับใช้้ให้้เป็็นมาตรฐาน
เดีียวกัันครอบคลุุมในระดัับประเทศ ระดัับจัังหวััด และระดัับอำำ�เภอ เพื่่�อป้้องกัันการลัักลอบขนย้้ายโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
หากผู้้�ใดกระทำำ�ความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยสิินค้้าและบริิการขอให้้มีีการดำำ�เนิินการตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
		 ๓) การประกาศใช้้พระราชบััญญััติิกัักพืืช (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ พบว่่า เกษตรกรไม่่ให้้ความร่่วมมืือ
ในการทำำ�ลายต้้นมัันสำำ�ปะหลััง และพืืชอาศััยที่่�เป็็นแหล่่งอาศััยของเชื้้�อโรคไวรััสใบด่่าง จึึงขอให้้มีีข้้อบัังคัับและบทลงโทษ
ที่่�เข้้มงวด เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคไวรััสใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลััง
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
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		 ๔) ขอให้้มีีการจััดการระบบเพาะปลููก และระบบเก็็บเกี่่�ยวมัันสำำ�ปะหลัังใหม่่ทั้้�งระบบ เพื่่�อให้้พื้้�นที่่�
ของเกษตรกรผู้้�ปลููกมัันสำำ�ปะหลัังนั้้�น สะอาดปราศจากเชื้้�อโรคและแมลงพาหะ
		 ๕) ขอให้้มีกี ารจััดตั้้�งศููนย์์ผลิิตท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังสะอาดในระดัับจัังหวััด ระดัับอำำ�เภอเพื่่อ� ให้้เกษตรกร
เข้้าถึึงท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังที่่�สะอาดปราศจากเชื้้�อโรค
		 ๖) ขอให้้หน่่วยงานภาครััฐยัังคงนโยบายการปลููกมัันสำำ�ปะหลัังในระบบน้ำำ��หยดต่่อไป เพื่่�อสร้้างมาตรฐาน
การลดต้้นทุุน เพิ่่�มผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังให้้มีีคุุณภาพ และสร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้แก่่เกษตรกร
		 ๗) ขอให้้มีกี ารจััดการพื้้�นที่่เ� พาะปลููกมัันสำำ�ปะหลัังของเกษตรกรที่่ไ� ม่่มีเี อกสารสิิทธิ์์� โดยให้้หน่ว่ ยงานราชการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่รั� ับรองการเพาะปลููกมัันสำำ�ปะหลัังของเกษตรกร
		 ๘) ขอให้้มีีมาตรการที่่�เข้้มงวดในการตรวจสอบการขนย้้ายท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลััง โดยการขนย้้าย
ท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังผ่่านบริิษััทขนส่่งเอกชนนั้้�น ให้้มีีการตรวจสอบใบอนุุญาตการขนย้้ายท่่อนพัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังก่่อน
จึึงจะสามารถทำำ�การขนย้้ายได้้
		 ๙) ขอให้้ มีี ก ารเปิิ ด ช่่ อ งทางในการเสนอการป้้ อ งกัั น กำำ� จัั ด เพื่่� อ เพิ่่� มวิิ ธีี การในการป้้ อ งกัั น กำำ� จัั ด ให้้ มีี
ความหลากหลายและสามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการระบาดของโรคไวรััสใบด่่างในมัันสำำ�ปะหลัังได้้
		 ๑๐) ขอให้้รััฐบาลจััดสรรงบประมาณในการทำำ�ลายแมลงหวี่่�ขาวยาสููบ ซึ่่�งเป็็นพาหะของโรคไวรััสใบด่่าง
ในมัันสำำ�ปะหลััง
		

ผลการตอบรัับหรืือการช่่วยเหลืือจากหน่่วยงาน -

๑.๒)	กิิจกรรมการจััดทำำ�ข้้อเสนอเพื่่� อพัั ฒนาแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตร
	ของสภาเกษตรกรจัังหวััด
ตามพระราชบััญญััติิสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ (๖) กำำ�หนดให้้สภาเกษตรกรจัังหวััด
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�เสนอนโยบายและแนวทางการพััฒนาและแก้้ไขปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาคเกษตรกรรม รวมทั้้�งราคาผลผลิิต
ทางเกษตรกรรมที่่�ไม่่เป็็นธรรมต่่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ โดยในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ สภาเกษตรกรจัังหวััดได้้ดำำ�เนิินการ
รวบรวมข้้อมููลปััญหาความเดืือดร้้อนและความต้้องการของเกษตรกรที่่�ได้้จากเกษตรกรที่่�ร้้องเรีียน จากคณะผู้้�ปฏิิบััติิงาน
สภาเกษตรกรตำำ�บล/อำำ�เภอ สมาชิิกสภาเกษตรกรจัังหวััดจากหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องจากการจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล
และจากแหล่่งอื่่�นๆ จากนั้้�นมอบให้้สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดไปดำำ�เนิินการจััดทำำ�ข้้อเสนอเพื่่�อพััฒนาแก้้ไขปััญหาใน
รููปแบบมาตรการ/แนวทางดำำ�เนิินการพััฒนาแก้้ไขปััญหา หรืือโครงการ หรืือยุุทธศาสตร์์ หรืือข้้อเสนอแก้้ไขระเบีียบ กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเสนอหน่่วยงานที่่รั� ับผิิดชอบช่่วยแก้้ไขปััญหา แบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มข้้อเสนอ รวม ๗ ด้้าน และกลุ่่�มข้้อเสนอที่่�มีี
จัังหวััดดำำ�เนิินการเรีียงลำำ�ดัับจากมากที่่สุ� ุดไปหาน้้อยที่่สุ� ุด ได้้แก่่ ๑) ข้้อเสนอด้้านแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อการเกษตรจำำ�นวน ๑๒๗ เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๑.๙๒ ๒) ข้้อเสนอด้้านการผลิิต จำำ�นวน ๕๒ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๗.๑๖ ๓) ข้้อเสนอด้้านที่่ดิ� ินทำำ�กิิน
จำำ�นวน ๔๐ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๓.๒๐ ๔) ข้้อเสนอด้้านราคาสิินค้้าเกษตร จำำ�นวน ๓๙ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๒.๘๗
๕) ข้้อเสนอด้้านอื่่�นๆ เช่่น ข้้อเสนอด้้านแรงงาน , การจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและแปรรููปสมุุนไพรแบบครบวงจร,การป้้องกัันปััญหา
ยาเสพติิดในครอบครััวของเกษตรกรและข้้อเสนอผู้้�ป่่วยมะเร็็งระยะสุุดท้้ายสามารถเข้้าถึึงสมุุนไพรกััญชา ได้้อย่่างเสรีี เป็็นต้้น
จำำ�นวน ๑๘ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๕.๙๔ ๖) ข้้อเสนอด้้านหนี้้�สิิน จำำ�นวน ๑๔ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ๔.๖๒ ๗) ข้้อเสนอ
ด้้านสวััสดิิการ สิิทธิิเกษตรกร และการไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม จำำ�นวน ๑๓ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๔.๒๙
ในส่่วนของการตอบสนองของหน่่วยงาน ได้้แก่่ การรัับเรื่่อ� งเสนอจากสภาเกษตรกรจัังหวััดแล้้ว บางเรื่่อ� งหน่่วยงาน
นำำ�เข้้าแผนการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน บางเรื่่�องต้้องดำำ�เนิินการขั้้�นตอนการจััดหางบประมาณเพื่่�อแก้้ไขปััญหา บางเรื่่�อง
เช่่น ด้้านกฎหมายต้้องใช้้เวลาดำำ�เนิินการ ในขณะที่่บ� างเรื่่อ� งสามารถดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาได้้โดยเร็็ว ซึ่่ง� เรีียงลำำ�ดับั การตอบสนอง
ของหน่่วยงานที่่ไ� ด้้รับข้
ั อ้ เสนอจากมากที่่สุ� ดุ ไปหาน้้อยที่่สุ� ดุ ได้้ดังั นี้้� ๑) ข้้อเสนอด้้านแหล่่งน้ำำ��เพื่่อ� การเกษตรได้้รับั การตอบสนอง
จำำ�นวน ๙๒ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๕.๕๔ ของการตอบสนอง และการตอบสนองคิิดเป็็นร้้อยละ ๗๒.๔๔ ของข้้อเสนอในด้้านนี้้�
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๒) ข้้อเสนอด้้านการผลิิต ได้้รับั การตอบสนอง จำำ�นวน๓๔ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ๑๖.๘๓ ของการตอบสนอง และการตอบสนอง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๕.๓๘ ของข้้อเสนอในด้้านนี้้� ๓) ข้้อเสนอด้้านราคาสิินค้้าเกษตร ได้้รัับการตอบสนอง จำำ�นวน ๒๕ เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ๑๒.๓๘ ของการตอบสนอง และการตอบสนองคิิดเป็็นร้้อยละ ๖๔.๑๐ ของข้้อเสนอในด้้านนี้้� ๔) ข้้อเสนอ
ด้้านที่่�ดิินทำำ�กิินได้้รัับการตอบสนอง จำำ�นวน ๒๔ เรื่่�องคิิดเป็็นร้้อยละ ๑๑.๘๘ ของการตอบสนอง และการตอบสนองคิิดเป็็น
ร้้อยละ ๖๐.๐๐ ของข้้อเสนอในด้้านนี้้� ๕) สำำ�หรัับข้้อเสนอด้้านอื่่�นๆได้้รัับการตอบสนอง ๑๒ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๕.๙๔
ของการตอบสนองและการตอบสนองคิิดเป็็นร้้อยละ ๖๖.๖๖ ของข้้อเสนอในด้้านนี้้� ๖) ข้้อเสนอด้้านหนี้้�สินิ ได้้รับั การตอบสนอง
จำำ�นวน ๘ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๓.๙๕ ของการตอบสนอง และการตอบสนองคิิดเป็็นร้้อยละ ๕๗.๑๔ ของข้้อเสนอ
ในด้้านนี้้� ๗) ข้้อเสนอด้้านสวััสดิิการ สิิทธิิเกษตรกร และการไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมได้้รัับการตอบสนอง จำำ�นวน ๗ เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๓.๔๗ ของการตอบสนอง และการตอบสนองคิิดเป็็นร้้อยละ ๕๓.๘๕ ของข้้อเสนอในด้้านนี้้� (รายละเอีียด
ปรากฏในตารางที่่� ๓)
ตารางที่่� ๓ กิิจกรรมการจััดทำำ�ข้้อเสนอเพื่่�อพััฒนาแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตรของสภาเกษตรกรจัังหวััด
		ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำำ�นวนข้้อเสนอ
กลุ่่�มของข้้อเสนอส่่งให้้หน่่วยงาน
๑.	ข้้อเสนอด้้านการผลิิต
๒.	ข้้อเสนอด้้านที่่�ดิินทำำ�กิิน
๓.	ข้้อเสนอด้้านหนี้้�สิิน
๔.	ข้้อเสนอด้้านแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร
๕.	ข้้อเสนอด้้านราคาสิินค้้าเกษตร
๖.	ข้้อเสนอด้้านสวััสดิิการ สิิทธิิเกษตรกรและ
การไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม
๗.	ข้้อเสนอด้้านอื่่�นๆ เช่่น
๗.๑ การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในพื้้�นที่่�
จัังหวััดนนทบุุรีี
๗.๒ การป้้องกัันปััญหายาเสพติิดในครอบครััว
ของเกษตรกร
๗.๓ ให้้ผู้้�ป่่วยมะเร็็งระยะสุุดท้้ายสามารถเข้้าถึึง
สมุุนไพรกััญชา ได้้อย่่างเสรีี
๗.๔ การขยายเขตไฟฟ้้าเพื่่�อการเกษตรในพื้้�นที่่�
จัังหวััดยโสธร
๗.๕ ให้้มีีการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและแปรรููปสมุุนไพร
แบบครบวงจร ใน พื้้�นที่่�จัังหวััด สุุโขทััย
๗.๖ แนวทางการช่่วยเหลืือเกษตรกร
จากภาวะการระบาดของ ไวรััส COVID ๑๙
ฯลฯ
รวม
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

การตอบสนองของหน่่วยงาน
การตอบสนอง
จำำ�นวน คิิดเป็็น
คิิดเป็็นร้้อยละของ
เรื่่�อง ร้้อยละ
แต่่ละกลุ่่�มข้้อเสนอ
๓๔
๑๖.๘๓
๖๕.๓๘
๒๔
๑๑.๘๘
๖๐.๐๐
๘
๓.๙๕
๕๗.๑๔
๙๒
๔๕.๕๔
๗๒.๔๔
๒๕
๑๒.๓๘
๖๔.๑๐
๗
๓.๔๗
๕๓.๘๕

จำำ�นวน
เรื่่�อง

คิิดเป็็น
ร้้อยละ

๕๒
๔๐
๑๔
๑๒๗
๓๙
๑๓

๑๗.๑๖
๑๓.๒๐
๔.๖๒
๔๑.๙๒
๑๒.๘๗
๔.๒๙

๑๘

๕.๙๔

๑๒

๕.๙๔

๓๐๓

๑๐๐

๒๐๒

๑๐๐

๖๖.๖๖
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๒.

การประสานงานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน/องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน/องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ มีีการจััดทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ราชการ สถาบัันการศึึกษา องค์์กรต่่างๆเพื่่�อขัับเคลื่่�อนดำำ�เนิินการพััฒนาแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตรในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดัังนี้้�
๒.๑)

๑) บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือระหว่่างสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		 และ ACTED ประเทศไทย

		

เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะอาชีีพและทัักษะชีีวิิตแก่่เยาวชนเพื่่�อเสริิมสร้้างความสมานฉัันท์์ชายแดนใต้้

		วััตถุุประสงค์์

		 บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือฉบัับนี้้�เป็็นข้้อตกลงที่่�ทำำ�ขึ้้�นระหว่่าง ACTED ประเทศไทยและสภาเกษตรกร
แห่่งชาติิ เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมอาชีีพและทัักษะชีีวิิตเยาวชน เพื่่�อเสริิมสร้้างความสมานฉัันท์์ชายแดนใต้้ภายใต้้
โครงการ “ACHIEVE” ได้้รัับงบประมาณจากองค์์กรช่่วยเหลืือเด็็กระหว่่างประเทศ (Save the children) โดยมีีองค์์กร
เพื่่�อพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐอเมริิกา (USAID) เป็็นผู้้�สนัับสนุุนหลััก
		

ระยะเวลาของบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ

		 โครงการมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการทั้้�งหมด ๑๘ เดืือน เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� ๕ มกราคม ๒๕๖๓ และสิ้้�นสุุดวัันที่่� ๓๐
มิิถุุนายน ๒๕๖๔ การเปลี่่�ยนแปลงระยะเวลาดัังกล่่าวสามารถกระทำำ�ได้้โดยทำำ�หนัังสืืออย่่างเป็็นทางการ
		ลัักษณะของโครงการ

		สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดปััตตานีีจะได้้รัับงบประมาณเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งหมด ๓๒๕,๖๐๐ บาท
และจะใช้้สำำ�หรัับดำำ�เนิินโครงการตามที่่�ระบุุไว้้ในภาคผนวก ๑ แนบท้้ายบัันทึึกข้้อตกลง
๒) บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือการใช้้วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
		 เพื่่� อการส่่งเสริิมและพัั ฒนาเกษตรกรอย่่างยั่่�งยืืน ระหว่่างสำำ�นัักงานสภา
		 เกษตรกรแห่่งชาติิกัับกระทรวงอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) ยกระดัับภาคเกษตร (Reinventing) ใหม่่ให้้แก่่เกษตรกรของประเทศไทย ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ โดยใช้้องค์์ความรู้้�เทคโนโลยีีที่่�พััฒนาจากหน่่วยงาน และสถาบัันอุุดมศึึกษาในสัังกััด
กระทรวงอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม ในกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างนวััตกรรมด้้านเกษตรกรรม
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�การเกษตร การแปรรููปสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม โดยใช้้เศรษฐกิิจฐานชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (BCG Economy) เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมของเกษตรกรไทย
		 ๒)	ร่่วมกัันจััดสรรงบประมาณ และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนากระบวนการเกษตร
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า เพื่่�อนำำ�องค์์ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีพััฒนาในเชิิงพื้้�นที่่�
		 ๓)	ร่่วมกัันบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างภาครััฐ ทั้้�งในส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค และท้้องถิ่่�น ตลอดจน
เอกชนและชุุมชนในพื้้�นที่่� ด้้านการส่่งเสริิมเกษตรด้้านการบริิหารจััดการธุุรกิิจเกษตรและอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วยวิิทยาการ
อัันทัันสมััย ให้้ง่่ายต่่อการเข้้าถึึงของเกษตรกรตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
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ฉบัับนี้้�

๔)	ดำำ�เนิินการอื่่�นใดเพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานต่่างๆตามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ

		

ระยะเวลาของข้้อตกลงความร่่วมมืือ

		 การดำำ�เนิินการภายใต้้ขอบเขตความร่่วมมืือทั้้�งสองฝ่่ายตกลงให้้มีีกำำ�หนดระยะเวลา ๔ ปีีนัับถััดจาก
วัันที่่�ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงฉบัับนี้้� บัันทึึกข้้อตกลงทำำ�ขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๑๗ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓
๓) บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		กัับบริิษััทไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด
		วััตถุุประสงค์์

		สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ (สกช.) และบริิษััทไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด (ปณท.) ประสงค์์จะร่่วมมืือกััน
ในการพััฒนาระบบงาน ในการบริิหารจััดการเกษตรกร กลุ่่�มเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพ
เกษตรกรอย่่างยั่่�งยืืน โดยดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวกัับระบบการขนส่่งสิินค้้าเกษตร ในกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการศึึกษาพััฒนา
ด้้านการเกษตร เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ในทางปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสมต่่อการพััฒนาเกษตรกรรมรููปแบบใหม่่ของประเทศไทย
		 เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดจากโรคไวรััสโคโรน่่า ๒๐๑๙ ระบาดทั่่�วประเทศไทย ส่่งผลกระทบต่่อ
เกษตรกรโดยตรง เนื่่�องจากสิินค้้าทางการเกษตรของเกษตรกรไม่่สามารถจำำ�หน่่ายได้้ ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือเกษตรกร
ในด้้านราคาค่่าขนส่่ง และเป็็นการแก้้ไขปััญหาเพื่่�อให้้เกษตรกรเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�บริิโภคได้้โดยตรง ในอััตราค่่าขนส่่งที่่�เหมาะสม
ผ่่านช่่องทางที่่�สะดวก เข้้าถึึงง่่าย ในระบบที่่�มีีความโปร่่งใส สกช. จึึงมีีความประสงค์์ให้้ ปณท. ซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจ
ดำำ�เนิินกิิจการไปรษณีีย์์ของประเทศ ดำำ�เนิินการจััดส่่งไปรษณีีย์์ภััณฑ์์ที่่�เป็็นสิินค้้าเพื่่�อการเกษตรให้้แก่่เกษตรกร และใช้้
Platform Thailandpostmart เพื่่�อเป็็นช่่องทางจำำ�หน่่ายผลผลิิตทางการเกษตรให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�บริิโภคเข้้าถึึงได้้ง่่าย ซึ่่�งจะเป็็น
การสร้้างระบบการจำำ�หน่่ายและขนส่่งที่่�ได้้มาตรฐาน
		

ระยะเวลาของความร่่วมมืือ

		 บัันทึึกข้้อตกลงนี้้�มีีระยะเวลา ๓ ปีี นัับถััดจากวัันที่่�มีีการลงนามร่่วมกัันเป็็นต้้นไป บัันทึึกข้้อตกลงทำำ�ขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� ๒๖ มิิถุุนายน ๒๕๖๓
		

กรอบแนวทางของความร่่วมมืือ เรื่่�องที่่สำ� ำ�คััญ ได้้แก่่

		 	ประสานความร่่วมมืือระหว่่างกััน เรื่่�อง ระบบบริิการขนส่่งสิินค้้าทางการเกษตร และร่่วมกัันพิิจารณา
กำำ�หนดเงื่่�อนไข หลัักเกณฑ์์การดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับความร่่วมมืือดัังกล่่าว ได้้แก่่ ระบบการขนส่่ง อััตราค่่าบริิการ
และอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 	ร่่วมมืือกัันในการพััฒนาด้้านการตลาดเกี่่�ยวกัับผลผลิิตการเกษตร
๔) บัั นทึึ ก ข้้ อ ตกลงความร่่ ว มมืื อ ด้้ าน การศึึ ก ษา วิิ จัั ย และพัั ฒนาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
		ทางคลิินิิกของน้ำำ��มัันกััญชาสกััดเย็็น เพื่่� อนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในทางการแพทย์์
		 ระหว่่างกระทรวงสาธารณสุุข เขตสุุขภาพที่่� ๑๐ กัับมหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
		มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตอำำ�นาจเจริิญ และสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) เพื่่� อ ศึึกษาวิิ จัั ย และพัั ฒ นาองค์์ คว ามรู้้�การรัั ก ษาโรคด้้ ว ยน้ำำ��มัั น กัั ญ ชาสกัั ด เย็็ น และบูู ร ณาการ
จััดการเรีียนการสอนทางการแพทย์์และการสาธารณสุุข ให้้เชื่่�อมโยงกัับระบบบริิการสุุขภาพ
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
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		 ๒) เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ก ารทางการแพทย์์ เทคโนโลยีีและนวัั ต กรรมทางการแพทย์์ และสาธารณสุุ ข
ด้้วยน้ำำ��มัันกััญชาสกััดเย็็น ให้้สอดคล้้องกัับบริิบททางสัังคมในศตวรรษที่่� ๒๑
		 ๓) เพื่่อ� ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ประชาชนเข้้าถึึงการใช้้กัญ
ั ชาและสมุุนไพรทางการแพทย์์ได้้อย่่างปลอดภััย
		

ระยะเวลาของความร่่วมมืือ

		 บัันทึึกความร่่วมมืือฉบัับนี้้� มีีผลใช้้บัังคัับ ๓ ปีี นัับแต่่วัันที่่�ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงฉบัับนี้้� ข้้อตกลงฉบัับนี้้�
ทำำ�ขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๒๓ ธัันวาคม ๒๕๖๓ ที่่�มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
		

การดำำ�เนิินการ

		 ๑)	ความร่่วมมืือด้้านการปลููกและพััฒนาสายพัันธุ์์�กััญชา ภายใต้้ความรัับผิดิ ชอบของกระทรวงสาธารณสุุข
และสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		 ๒)	ความร่่วมมืือด้้านการแปรรููปและพััฒนาตำำ�รัับจากน้ำำ��มัันกััญชาสกััดเย็็น ภายใต้้ความรัับผิิดชอบ
ของกระทรวงสาธารณสุุข และมหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตอำำ�นาจเจริิญ
		 ๓)	ความร่่วมมืือด้้านการพััฒนางานวิิจััยทางคลิินิิกจากน้ำำ��มัันกััญชาสกััดเย็็น ภายใต้้ความรัับผิิดชอบ
ของมหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
		 ๔)	ความร่่วมมืือด้้านการมีีส่่วนร่่วมจากภาคีีเครืือข่่ายในการผลัักดัันเทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการแพทย์์
และสาธารณสุุข โดยให้้ประชาชนเข้้าถึึงการใช้้น้ำำ��มัันกััญชาสกััดเย็็น และสมุุนไพรได้้อย่่างปลอดภััย ภายใต้้ความรัับผิิดชอบ
ของมหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
๕) บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือด้้านวิิชาการและงานวิิจััย ระหว่่างมหาวิิทยาลััย
		 พะเยาและสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		วััตถุุประสงค์์

		ทั้้�งสองฝ่่ายมีีจุุดหมายที่่จ� ะส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือทางวิิชาการในด้้านการศึึกษาและการวิิจััย
		ความรัับผิิดชอบร่่วมกััน

		มหาวิิทยาลััยพะเยาและสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ จะร่่วมกัันส่่งเสริิมกิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อสนัับสนุุน
องค์์ความรู้้�และความชำำ�นาญในการประกอบอาชีีพเกษตรกรรม ร่่วมกันั พััฒนาเทคโนโลยีีด้้านการเกษตร ยกระดัับการศึึกษา
รวมถึึงทัักษะเชิิงวิิชาการ และส่่งเสริิมงานวิิจััยที่่�อยู่่�ในความสนใจของทั้้�งสององค์์กร
		 ๑)	ส่่งเสริิมให้้สมาชิิกสภาเกษตรกรจัั งหวัั ด ผู้้�นำำ�องค์์ กรเกษตรกร เกษตรกรและทายาทเกษตรกร
ได้้ศึึกษาต่่อในระดัับอุดุ มศึึกษา และ/หรืือหลัักสููตรระยะสั้้น� อื่่น� ๆของคณะเกษตรศาสตร์์และทรััพยากรธรรมชาติิ มหาวิิทยาลััย
พะเยา เพื่่อ� พััฒนาความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ตามบทบาทภารกิิจ โดยคู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายจะตกลงในรายละเอีียด
ร่่วมกััน และจััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรต่่อไป
		 ๒)	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการวิิจััยและพััฒนา เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต การแปรรููป และการตลาด
เพื่่�อยกระดัับอาชีีพ คุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� ของเกษตรกร ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
		 ๓) สนัับสนุุนและร่่วมกัันสร้้างการรัับรู้้�ตามวััตถุุประสงค์์และความร่่วมมืือนี้้�สู่่�ประชาชน
		 ๔)	ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลทางวิิชาการ และ/หรืืองานวิิจัยั ด้้านการเกษตรสู่่�ภาคปฏิิบัติั ใิ นระดัับพื้้น� ที่่�
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน ในการประกอบอาชีีพเกษตรกรรม รวมทั้้�งการบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกััน ทั้้�งในด้้าน
ยุุทธศาสตร์์ แผนงาน โครงการ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่เกษตรกรและประชาชน
		 ๕) ในกรณีีที่่�ทั้้�งสองหน่่วยงานมีีโครงการ หรืือการดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�ชััดเจนและแน่่นอนที่่�จะร่่วมมืือกััน
ทั้้�งสองหน่่วยงานตกลงที่่จ� ะจััดทำำ�เป็็นข้้อตกลงความร่่วมมืือต่่างหาก
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ระยะเวลาดำำ�เนิินงาน

		 บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือฉบัับนี้้� เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�มีีการลงนามบัันทึึกข้้อตกลงฉบัับนี้้�
โดยมีีผลบัังคัับใช้้เป็็นเวลา ๕ ปีี บัันทึึกข้้อตกลงฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�น ณ มหาวิิทยาลััยพะเยา เมื่่�อวัันที่่� ๒๑ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒
๘) บัันทึก
ึ ข้้อตกลงความร่่วมมืือด้้านการศึึกษาวิิจัย
ั และพัั ฒนากััญชาเพื่่� อประโยชน์์
		ทางการแพทย์์แผนไทย ระหว่่าง กรมการแพทย์์แผนไทยและการแพทย์์ทางเลืือก
		มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		 และมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ “หน่่วยงานทั้้�งสี่่�” เมื่่�อวัันที่่� ๔ มิิถุนา
ุ ยน ๒๕๖๒
		มีีผลบัังคัับใช้้เป็็นระยะเวลา ๓ ปีี
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) เพื่่�อขัับเคลื่่�อนนโยบายการนำำ�พืืชกััญชามาใช้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์และการศึึกษาวิิจััย
		 ๒) เพื่่�อสนัับสนุุนวััตถุุดิิบพืืชกััญชาในการผลิิตตำำ�รัับยาแผนไทยที่่�มีีกััญชาในการผลิิตตำำ�รัับยาแผนไทย
ที่่�มีีกััญชาปรุุงผสมอยู่่� สำำ�หรัับการนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์และการศึึกษาวิิจััย ภายใต้้กรอบและเงื่่�อนไขที่่�ถููกต้้อง
และเป็็นไปตามกฎหมาย
		 ๓) เพื่่�อส่่งเสริิมการรัับรู้้� องค์์ความรู้้�และจััดทำำ�ข้้อมููลวิิชาการที่่�ถููกต้้องในกระบวนการผลิิต การเพาะปลููก
สายพัันธุ์์� สภาพดิินหรืือพื้้�นที่่� รููปแบบการบริิหารจััดการและควบคุุมการดููแลตามระบบมาตรฐานและรููปแบบที่่�ควรจะเป็็น
อย่่างเหมาะสม
		รููปแบบความร่่วมมืือ

		หน่่วยงานทั้้�งสี่่�จะร่่วมมืือสนัับสนุุน อำำ�นวยความสะดวก และส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการศึึกษาวิิจััย
และพััฒนาการนำำ�พืืชกััญชามาใช้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์ โดยหน่่วยงานทั้้�งสี่่�มีีภารกิิจที่่ต้� ้องดำำ�เนิินการร่่วมกััน ดัังนี้้�
		 ๑)	ศึึกษาวิิจััยและพััฒนาเกี่่�ยวกัับพืืชกััญชาในเรื่่�องกระบวนการผลิิต การเพาะปลููก สายพัันธุ์์�สภาพดิิน
หรืือพื้้�นที่่� บริิหารจััดการและควบคุุมการดููแลตามระบบมาตรฐานและรููปแบบที่่คว
� รจะเป็็นอย่่างเหมาะสม
		 ๒) วััตถุุดิบหรืื
ิ อผลิิตผลพืืชกััญชา ที่่ไ� ด้้รับจ
ั ากกระบวนการปลููกเมื่่อ� เสร็็จสิ้้น� กระบวนการต้้องนำำ�ไปสนัับสนุุนเป็็น
วััตถุุดิิบในการผลิิตตำำ�รัับยาแผนไทยที่่�มีีกััญชาปรุุงผสมอยู่่� สำำ�หรัับการนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์และการศึึกษาวิิจััยต่่อไป
		 ๓)	ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการตามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน
		 ๔) จััดทำำ�กิิจกรรมต่่างๆเพื่่�อส่่งเสริิมสร้้างการรัับรู้้� องค์์ความรู้้�ที่่ถู� ูกต้้อง และจััดทำำ�ข้้อมููลวิิชาการที่่�ถููกต้้อง
ตามหลัักวิิชาการ
		

การดำำ�เนิินการ

		หน่่วยงานทั้้�งสี่่�ร่่วมดำำ�เนิินการในแบบพหุุภาคีี ตามบทบาทหน้้าที่่�และความชำำ�นาญของแต่่ละหน่่วยงาน
ซึ่่�งจะได้้จััดทำำ�รายละเอีียดและข้้อตกลงในบทบาทหน้้าที่่�ของแต่่ละหน่่วยงานเพิ่่�มเติิมเป็็นรายกรณีีไป รวมถึึงการจััดทำำ�
แผนงาน/โครงการ เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือฉบัับนี้้� โดยการประชุุมร่่วมกััน
เพื่่�อปรึึกษาหารืือกัันอย่่างใกล้้ชิิดและต่่อเนื่่�อง
		หน่่วยงานทั้้�งสี่่�มีีฉัันทามติิให้้อธิิบดีีกรมการแพทย์์แผนไทยและการแพทย์์ทางเลืือกเป็็นหน่่วยกลางในการ
ขัับเคลื่่�อน ประสานงาน และมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการหรืือคณะทำำ�งานร่่วมกัันตามความเหมาะสม

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๒.๒ การพัั ฒนาและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่เกษตรกร/
องค์์กรเกษตรกร
๑. 	กิิจกรรมการจััดทำำ�แผนพัั ฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล
(๑)	กิิจกรรมการจััดทำำ�แผนพัั ฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล

		 การจััดตั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตรและพััฒนากลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตร เป็็นเกษตรอุุตสาหกรรม
		 ในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ สภาเกษตรกรแห่่งชาติิได้้มอบหมายให้้สภาเกษตรกรจัังหวััดทุุกจัังหวััด ดำำ�เนิิน
กิิจกรรมจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมตำำ�บลอย่่างน้้อยจัังหวััดละ ๒ ตำำ�บล จััดตั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตรอย่่างน้้อย
๒ กลุ่่�ม และพััฒนากลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตรเป็็นเกษตรอุุตสาหกรรมอย่่างน้้อย ๑ กลุ่่�ม โดยในขั้้�นตอนการจััดทำำ�แผนพััฒนา
เกษตรกรรมตำำ�บล มีีการสำำ�รวจรวบรวมข้้อมููลพื้้�นฐานด้้านการเกษตรในตำำ�บล จััดระดมความคิิดเห็็น ปััญหาความต้้องการ
ด้้านการเกษตรจากเกษตรกร ผู้้�เกี่่ย� วข้้องทั้้�งภาครััฐ เอกชน จากนั้้�นส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้เกษตรกรที่่มี� ีปััญหาราคาสิินค้้าเกษตร
รวมตััวจััดตั้้�งกลุ่่�ม และจััดทำำ�แผนธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตร รวมทั้้�งพััฒนากลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตรเพื่่�อเป็็นผู้้�ประกอบการ
ตามแนวทางเกษตรอุุตสาหกรรม โดยประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน สถาบัันการศึึกษา สนัับสนุุน ซึ่่�งมีีผลการดำำ�เนิิน
กิิจกรรม ดัังนี้้� ๑) กิิจกรรมการจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล จำำ�นวน ๑๙๒ ตำำ�บล คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๒๔.๖๗ เทีียบกัับ
ตำำ�บลเป้้าหมาย ๒) กิิจกรรมจััดตั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตร จำำ�นวน ๑๕๒ กลุ่่�ม คิิดเป็็นร้้อยละ ๙๘.๗๐ เทีียบกัับ
กลุ่่�มเป้้าหมาย และ ๓) กิิจกรรมพััฒนากลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตรเป็็นเกษตรอุุตสาหกรรม จำำ�นวน ๑๕๔ กลุ่่�ม คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๑๐๐ เทีียบกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย (รายละเอีียดปรากฏตามตารางที่่� ๘)
ตารางที่่� ๘ 	กิิจกรรมการจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล การจััดตั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตรและพััฒนากลุ่่�มธุุรกิิจ
		 รายสิินค้้าเกษตรเป็็นเกษตรอุุตสาหกรรม
กิิจกรรม
๑) จััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล
๒) การจััดตั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตร
๓) พััฒนาธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตรเป็็นเกษตรอุุตสาหกรรม

เป้้าหมาย
๑๕๔
๑๕๔
๑๕๔

ผลการดำำ�เนิินงาน
คิิดเป็็นร้้อยละ
จำำ�นวน
เทีียบกัับเป้้าหมาย
๑๙๒
๑๒๔.๖๗
๑๕๒
๙๘.๗๐
๑๕๔
๑๐๐

๒.	กิิจกรรมการบููรณาการกัับหน่่วยงานภาครััฐ หรืือเอกชน หรืือเครืือข่่าย
	ของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/
	สภาเกษตรกรจัังหวััด/สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
ในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ร่่วมบูรู ณาการทำำ�งานกัับหน่ว่ ยงานต่่างๆ พร้้อมประสาน
สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดร่่วมขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่� จำำ�นวน ๗ หน่่วยงาน ดัังนี้้�
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๑. กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์

		ร่่ วมกัั บสำำ�นัั ก งานสภาเกษตรกรแห่่ ง ชาติิ ดำำ� เนิิ น “โครงการเพิ่่� มศัั ก ยภาพเกษตรกรไทย ในตลาด
การค้้าเสรีี” เพื่่อ� สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจให้้กับั เกษตรกร ในเรื่่อ� งการใช้้ประโยชน์์จาก FTA เพื่่อ� การส่่งออก เพื่่อ� ๑) กระตุ้้�นให้้
กลุ่่�มเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน ผู้้�ประกอบการรายย่่อยต่่อยอดงานวิิจััย นวััตกรรม และเทคโนโลยีีเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าเกษตร
๒) ให้้เกษตรกร กลุ่่�มเกษตรกร กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน ทราบถึึงการทำำ�ธุุรกิิจส่่งออก และขยายตลาดภายในประเทศทั้้�งออนไลน์์
และออฟไลน์์ ๒ กิิจกรรม คืือ
		 (๑) การเสวนา เรื่่�อง “ชี้้�ช่่องรวยรุุกตลาดส่่งออกสิินค้้าเกษตรด้้วย FTA” มุ่่�งให้้เกษตรกรสามารถขาย
สิินค้้าเกษตรในตลาดการค้้าเสรีีได้้
		 (๒) ลงพื้้�นที่่พบป
� ะเกษตรกร กลุ่่�มเกษตรกรในพื้้�นที่่เ� ป้้าหมายทั่่�วประเทศ ๖ ครั้้�ง ได้้แก่่ จัังหวััดอุุบลราชธานีี
บุุรีีรััมย์์ นครสวรรค์์ สงขลา ระยอง และอุุตรดิิตถ์์ เป้้าหมายพื้้�นที่่�ละ ๑๐๐ ราย รวม ๖๐๐ ราย
		

ผลการดำำ�เนิินงาน

		 เดืือนตุุลาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดำำ�เนิินการในจัังหวััดอุุบลราชธานีี และบุุรีีรััมย์์มีีเกษตรกร
เข้้าร่่วมโครงการได้้รัับประโยชน์์ ๒๑๕ คน
		 เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๓ ดำำ�เนิินการที่่�จัังหวััดเพชรบุุรีี มีีกลุ่่�มเกษตรกร กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนและสหกรณ์์
เข้้าร่่วมกิิจกรรมแสดงสิินค้้า จำำ�นวน ๒๐ กลุ่่�ม และจัังหวััดสระบุุรีี มีีเกษตรกรเข้้าร่่วมโครงการ ๓๐ คน
		 เดืือนกัันยายน ๒๕๖๓ ดำำ�เนิินการที่่�จัังหวััดพิิษณุุโลก มีีกลุ่่�มเกษตรกร กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนเข้้าร่่วมกิิจกรรม
แสดงสิินค้้า จำำ�นวน ๒๐ กลุ่่�ม
		จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่า (COVID - ๑๙) ทำำ�ให้้ต้้องปรัับเปลี่่�ยนเป้้าหมายโครงการ
โดยบางจัังหวััดอาจไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ในปีีนี้้�
๒.	สถาบัันอุุตสาหกรรมเพื่่� อการเกษตร สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

		ร่่วมกับสำ
ั ำ�นักั งานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ดำำ�เนิิน “โครงการพััฒนาผู้้�ประกอบใหม่่ (Early - Stage) ปีี ๒๕๖๓”
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�ออบรมเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน SME ที่่�เริ่่�มต้้นดำำ�เนิินธุุรกิิจ หรืือบุุคคลทั่่�วไปให้้มีีความรู้้�ในด้้านการทำำ�
การเกษตร โดยลดการใช้้สารเคมีี การบริิหารจััดการท่่องเที่่�ยววิิถีีเกษตร โดยสร้้างความรู้้�ด้้านเชื่่�อมโยงตลาดในพื้้�นที่่�และ
แหล่่งทุุน เพื่่�อขยายธุุรกิิจ และการสร้้างคุุณค่่าด้้วยการออกแบบ โดยจะดำำ�เนิินการในจัังหวััดปราจีีนบุุรีี สระแก้้ว จัันทบุุรีี
ตราด นครราชสีีมา ชััยภููมิิ นครพนม สกลนคร ราชบุุรีี และจัังหวััดตรััง รวม ๑,๐๐๐ ราย
		

ผลการดำำ�เนิินงาน

		ดำำ�เนิินการอบรมเกษตรกรซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการรายใหม่่ในพื้้�นที่่�เป้้าหมายได้้ทั้้�งสิ้้�น ๘ ครั้้�ง และดำำ�เนิินการ
อบรมผ่่านทางออนไลน์์ ๔ ครั้้�ง มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ ๑,๕๐๐ คน โครงการนี้้�สามารถคััดเลืือกผู้้�ประกอบการเพื่่�อ
เข้้ารัับการปรึึกษาเชิิงลึึกด้้านนวััตกรรม เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ได้้ ๓๑๐ คน
		 โครงการนี้้�เป็็นโครงการบ่่มเพาะผู้้�ประกอบการใหม่่ให้้มีีความรู้้�การดำำ�เนิินธุุรกิิจ สามารถเขีียนแผนธุุรกิิจ
เพื่่� อขอรัั บการสนัั บสนุุ นจากสถาบัั นการเงิิ น การใช้้ เทคโนโลยีีการจัั ดทำำ�มาตรฐานสิิ นค้้ า การพัั ฒนาผลิิ ตภัั ณฑ์์ด้้วย
นวััตกรรมใหม่่ๆ เพิ่่�มทัักษะการพััฒนาสิินค้้าให้้สามารถแข่่งขัันได้้ในตลาด
๓.	สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��

		ร่่วมกัับสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิจััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ “เกษตรทฤษฎีีใหม่่ตามแนวปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง” เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านการจััดการทรััพยากรน้ำำ��ชุุมชน โดยการประยุุกต์์ใช้้วิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี
ใช้้หลัักทฤษฎีีใหม่่และแนวพระราชดำำ�ริิในการบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตและรายได้้ชุุมชนโดยชุุมชน
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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ผลการดำำ�เนิินงาน

		 ในช่่วงปีี ๒๕๖๓ ชุุมชนสามารถจััดทำำ�โครงการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องน้ำำ��ในพื้้�นที่่ร่� ่วมกัับท้้องถิ่่�น สสน. หน่่วยงาน
ภาครััฐและเอกชน ดำำ�เนิินการได้้ ๒๒ ชุุมชน และสสน. พิิจารณาอนุุมััติิโครงการที่่�จะดำำ�เนิินการในปีี ๒๕๖๔ อีีก ๔๔ ชุุมชน
รวมพื้้�นที่่� ๒๕ จัังหวััด เกษตรกรได้้รัับประโยชน์์ ๖๖ หมู่่�บ้้าน
๔. 	สำำ�นัักงานกองทุุนสนับสนุ
ั
ุนการเสริิมสร้้างสุุขภาพ (สสส.)

		 กองทุุนสนัับสนุุนการเสริิมสร้้างสุุขภาพ (สสส.) สนัับสนุุนงบประมาณให้้แก่่สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
เพื่่�อดำำ�เนิินการใน ๕ จัังหวััด มีีวััตถุุประสงค์์
		 ๑) เกิิดการพััฒนาคน ๓ ประเภท คืือ คนดีี คนเก่่ง และคนสำำ�คััญ
		 ๒) ได้้ฟื้น้� ฟููกลไกด้้านการจััดการเกษตรในพื้้�นที่่� ประกอบด้้วย ศููนย์์บริกิ ารและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเกษตร
ประจำำ�ตำำ�บล เครืือข่่ายสมาชิิกสภาเกษตรกรระดัับตำ�บ
ำ ล
		 ๓) เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตทางการเกษตร และศููนย์์เรีียนรู้้�ด้้านการเกษตรประจำำ�ตำำ�บล
		 ๔) จััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นฐานด้้านการเกษตรเชิิงลึึก เช่่น สิิทธิิที่ดิ่� ินทำำ�กิิน หนี้้�สิิน ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ใช้้ร่่วมกััน
ทางด้้านการเกษตร
		 ๕) เกิิดนวััตกรรมการจััดการระบบการเกษตรระดัับพื้้�นที่่�
		 ๖) เกิิดการบููรณาการร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานภาคสัังคม ภาควิิชาการและนโยบาย
		

ผลการดำำ�เนิินงาน

		 มีีสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด ๕ จัังหวััดเข้้าร่่วมโครงการ และมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		 ๑)	สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดพััทลุุง ดำำ�เนิิน “โครงการขัับเคลื่่�อนพััทลุุงเมืืองเกษตรปลอดภััย
โดยใช้้พื้้น� ที่่เ� ป็็นตััวตั้้ง� ” งบประมาณ ๑.๙๒ ล้้านบาท มีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� (อปท.) เข้้าร่่วมโครงการ ๙ อปท. เกษตรกร
จำำ�นวน ๙๐๐ คน
		 ๒)	สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรจัังหวััดพิิษณุุโลก ดำำ�เนิิน “โครงการขัับเคลื่่อ� นพิิษณุุโลกเมืืองอาหารปลอดภััย”
งบประมาณ ๑.๓๕ ล้้านบาท มีีอปท.เข้้าร่่วมโครงการ ๓๖ อปท. เกษตรกร จำำ�นวน ๓,๙๒๔ คน
		 ๓)	สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดลพบุุรีี ดำำ�เนิิน “โครงการขัับเคลื่่�อนเครืือข่่ายระบบเกษตรกรรม
เพื่่อ� อาหารปลอดภััยจัังหวััดลพบุุรีี” งบประมาณ ๑.๙๙ ล้้านบาท มีี อปท. เข้้าร่่วมโครงการ ๙ อปท. เกษตรกรจำำ�นวน ๑,๒๐๐ คน
		 ๔)	สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดสุุโขทััย ดำำ�เนิิน “โครงการขัับเคลื่่�อนเครืือข่่ายระบบเกษตรกรรม
เพื่่อ� อาหารปลอดภััยจัังหวััดสุุโขทััย” งบประมาณ ๔.๔๙ ล้้านบาท มีี อปท. เข้้าร่่วมโครงการ ๓๖ อปท. เกษตรกรจำำ�นวน ๓,๖๐๐ คน
		 ๕)	สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดสุุริินทร์์ ดำำ�เนิิน “โครงการขัับเคลื่่�อนเครืือข่่ายระบบเกษตรกรรม
เพื่่อ� อาหารปลอดภััยจัังหวััดสุุรินิ ทร์์” งบประมาณ ๔.๔๙ ล้้านบาท มีี อปท. เข้้าร่่วมโครงการ ๑๗ อปท. เกษตรกรจำำ�นวน ๓,๔๐๐ คน
๕.	สภาเกษตรกรแห่่งชาติิร่่วมมืือกัับวิิทยาลััยบููรณาการศาสตร์์
		มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

		 จััดโครงการศึึกษาเรีียนรู้้�แบบ Non – degree โดยสนัับสนุุนให้้เกษตรกรและพนัักงานสมััครเข้้าศึึกษา
แบบ Non – degree และได้้รัับประกาศนีียบััตร
		วััตถุุประสงค์์

		

เพื่่�อพััฒนาทัักษะ ผู้้�ประกอบการเกษตร

		

เป้้าหมาย

		จำำ�นวน ๒๑ ชุุดวิิชา
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ผลการดำำ�เนิินโครงการ

		 เกษตรกรและพนัั ก งานสำำ�นัั ก งานสภาเกษตรกรแห่่ ง ชาติิ สมัั ค รเข้้ า ศึึกษาแบบ Non – degree
จำำ�นวน ๒๑ ชุุดวิิชา ผู้้�สมััครเข้้าศึึกษา จำำ�นวน ๔๒๕ คน
๖.	สภาเกษตรกรแห่่งชาติิร่่วมกัับกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
		วิิจััย และนวััตกรรมดำำ�เนิินโครงการพัั ฒนาทัักษะกำำ�ลัังคนของประเทศ
		 (Reskill/Up skill /New Skill)

		 เพื่่�อการมีีงานทำำ�และเตรีียมความพร้้อมรองรัับการทำำ�งานในอนาคตหลัังวิิกฤตการแพร่่ระบาดของไวรััส
โคโรน่่า ๑๙ (COVID - ๑๙) กลุ่่�มทัักษะ Smart Farming เพิ่่�มเติิม
		วััตถุุประสงค์์

		

เพื่่�อพััฒนาทัักษะของเกษตรกร และผู้้�ประกอบการเกษตรให้้เกิิดการสร้้างงานในอนาคต

		

เป้้าหมาย

		

๖ มหาวิิทยาลััย ๑๒ หลัักสููตร กลุ่่�มทัักษะ Smart Farming เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ ๔๙๐ คน

		

ผลการดำำ�เนิินโครงการ

		

อยู่่�ระหว่่างเปิิดรัับสมััคร ปััจจุุบัันมีีผู้้�สมััครแล้้ว ๕๔๒ คน และจะเริ่่�มเปิิดการสอนในเดืือน ตุุลาคม ๒๕๖๓

โครงการพััฒนาทัักษะกำำ�ลัังคนของประเทศ (Reskill / Up skill /New skill)
เพื่่�อการมีีงานทำำ�และเตรีียมความพร้้อมรองรัับการทำำ�งานในอนาคตหลัังวิิกฤตการระบาดของไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙
หลัักสููตร

สนง.สภา
เป้้าหมาย ผู้้�สมััคร
มหาวิิทยาลััย
เกษตรกรจัังหวััด (คน)
(คน)
(ผู้้�สอน)
สงขลา
๙๐
๑๔๕ เทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิิชััย

๑. อยากเป็็น YouTube สำำ�หรัับตลาดเกษตร
ออนไลน์์ต้้องทำำ�ไง
๒. ตลาดออนไลน์์สิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์
ชลบุุรีี
๓.	พััฒนาผู้้�ประกอบการธุุรกิิจเกษตรดิิจิิทััล
นครศรีีธรรมราช
๔.	ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจโคเนื้้�อรุ่่�นใหม่่นวััตกรรม
ชุุมพร
ลดต้้นทุุนการผลิิตและเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์
๕. ระบบการบริิหารจััดการน้ำำ��การเกษตร
นครศรีีธรรมราช
อััจฉริิยะด้้วยเทคโนโลยีี LOT
๖. การผลิิตและการแปรรููปสมุุนไพรไทย
ชลบุุรีี
๗.	นัักบิินโดนอััจฉริิยะ
แพร่่
๘. การผลิิตข้้าวไทยแบบอััจฉริิยะ
ชลบุุรีี
๙. การประยุุกต์์ใช้้พลัังงานทดแทนสำำ�หรัับเกษตร
ร้้อยเอ็็ด
ทฤษฎีีใหม่่
๑๐. การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจเกษตรรุ่่�นใหม่่
กทม
๑๑. การเป็็นผู้้�ประกอบการด้้านการเกษตรแบบ
เชีียงใหม่่
ดิิจิิทััลเชิิงสร้้างสรรค์์
๑๒. การตลาดดิิจิิตอล เพื่่�อการเจริิญเติิบโตของ
สกลนคร
ชุุมชนเกษตรในยุุคโควิิด ๑๙
รวม
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

๓๐
๓๐
๓๐

๔๐
๓๘
๓๘

๓๐

๓๖

เทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
เทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิิชััย
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
เทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิิชััย

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๓๖
๓๓
๓๓
๓๒

เทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
แม่่โจ้้
เทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
เทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน

๓๐
๙๐

๓๑
๖๘

เกษตรศาสตร์์
แม่่โจ้้

๓๐

๑๒

เทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน

๔๘๐

๕๔๒
รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๗. กองทุุนการออมแห่่งชาติิ ร่่วมกัับสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		 ดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมเกษตรกรและบุุตรหลานเข้้าสู่่�ระบบบำำ�นาญกัับ กอช.
		วััตถุุประสงค์์

		

สร้้างสวััสดิิการให้้กัับเกษตรกรและบุุตรหลาน

		

เป้้าหมาย ๗๗ จัังหวััด

		

ผลการดำำ�เนิินโครงการ

		
		
		
		

๑)	ประชาสััมพัันธ์์การเข้้าสู่่�ระบบบำำ�นาญด้้วยการออมกัับ กอช. ในพื้้�นที่่� ๗๗ จัังหวััด จำำ�นวน ๗๖๙ ครั้้�ง
๒) 	สื่่�อสารกลุ่่�มเครืือข่่ายสภาเกษตรกรทางไลน์์กลุ่่�ม จำำ�นวน ๑,๐๔๓ ครั้้�ง
๓) 	ประชุุมผู้้�ประสงค์์สมััครสมาชิิก กอช. จำำ�นวน ๖๑,๑๓๕ คน
๔) เกษตรกรและบุุตรหลานสมััคร กอช. จำำ�นวน ๖๔,๒๒๗ คน

๙) กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม
		

๙.๑) โครงการ “การสร้้างความร่่วมมืือและขยายผลเครืือข่่ายวิิทยากรท้้องถิ่่�น

� ในการผลิิตอาหารจัังหวััดสตูล
ด้้านสุุขลัก
ั ษณะที่่ดีี
ู ” โดยความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักงานสภาเกษตรกร
จัังหวััดสตููล กัับสำำ�นัักงานพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
		วััตถุุประสงค์์

		 เพื่่�อให้้เกษตรกร/องค์์กรเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วม ได้้รัับความรู้้�ความเข้้าใจขั้้�นตอนและกระบวนการผลิิตอาหาร
ที่่�ถููกสุุขลัักษณะ ปลอดภััยได้้มาตรฐาน
		

เป้้าหมาย

		

เกษตรกร/สมาชิิกกลุ่่�มองค์์กรเกษตรกรที่่�ขึ้้�นทะเบีียนองค์์กรกัับสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดสตููล

		

ผลการดำำ�เนิินงาน

		 เกษตรกร/องค์์ ก รเกษตรกรที่่� เข้้ า ร่่ วม โครงการจำำ� นวน ๔๒ คน ได้้ รัั บคว ามรู้้� ความเข้้ า ใจขั้้� น ตอน
และกระบวนการผลิิตอาหารที่่�ถูกู สุุขลัักษณะปลอดภััย ได้้มาตรฐาน และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่เกษตรกร/องค์์กรเกษตรกร
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดสตููล
		

๙.๒) โครงการฝึึกอบรมหลัักสูู ตรวิิชาชีีพเกษตรกรรมระยะสั้้� น โดยการร่่วมมืือ

ระหว่่างสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดกระบี่่� กัับวิิทยาลััยเกษตรและเทคโนโลยีีเกษตรกระบี่่�
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) เพื่่อ� บููรณาการกัับสถาบัันอาชีีวะศึึกษาด้้านการเกษตรในพื้้�นที่่จั� งั หวััดกระบี่่แ� ก้้ไขปััญหาให้้กับั เกษตรกร
		 ๒) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้า และยกระดัับความสามารถในกระบวนการผลิิตของเกษตรกร
และกลุ่่�ม/องค์์กรเกษตรกร ขยายตลาดรัับซื้้�อเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
		 ๓) เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้พื้้�นที่่�ว่่างในสวนปาล์์มน้ำำ��มััน และสวนยางพาราให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
		

ผลการดำำ�เนิินโครงการ

		

๑) เกษตรกรผู้้�ผ่่านการอบรมสามารถจััดตั้้�งกลุ่่�ม/องค์์กรเกษตรกร จำำ�นวน ๑ กลุ่่�ม
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		 ๒) จััดฝึึกอบรมหลัักสููตรเกษตรกรรม ส่่งเสริิมอาชีีพทางเลืือก จำำ�นวน ๑ หลัักสููตร สามารถแก้้ไขปััญหา
ราคาผลผลิิตปาล์์มน้ำำ��มััน และยางพาราตกต่ำำ�� เพิ่่�มอาชีีพทางเลืือกพััฒนาศัักยภาพด้้าน องค์์ความรู้้�ให้้กัับเกษตรกรที่่�มีี
การประกอบอาชีีพอยู่่�เดิิม และสนัับสนุุนเกษตรกรใหม่่ในขั้้�นเตรีียมการ
		 ๓) เกิิดการรวมกลุ่่�มอาชีีพ เพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจครอบครััวและเศรษฐกิิจชุุมชน เกิิดการรวมกลุ่่�มอาชีีพ
จำำ�นวน ๓๗ คน
		

๙.๓) โครงการแผนงานบูู ร ณาการพัั ฒนาและส่่ ง เสริิ ม เศรษฐกิิ จ ฐานราก โดย

สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดนครพนม ร่่วมกัับคณะเกษตรและเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยนครพนม
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑)	พััฒนานวััตกรรมเครื่่�องมืือสนัับสนุุนการผลิิตอาหารสััตว์์สำำ�หรัับเกษตรกรรายย่่อยในกลุ่่�มจัังหวััด
(สกลนคร, นครพนม, มุุกดาหาร) เพื่่�อลดปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านรายได้้ของกลุ่่�มคนที่่�มีีฐานะทางเศรษฐกิิจสัังคม
ที่่�แตกต่่างกััน และปััญหาความยากจน
		 ๒) เพื่่�อพััฒนาสููตรอาหารและผลิิตอาหารสััตว์์จากธััญพืืช และสิ่่�งเหลืือทิ้้�งทางการเกษตร
		

เป้้าหมาย

		
ความยากจน

ลดปััญหาความเหลื่่อ� มล้ำำ��ด้า้ นรายได้้ของกลุ่่�มคนที่่มี� ฐี านะทางเศรษฐกิิจสังั คมที่่แ� ตกต่่างกัันและแก้้ไขปััญหา

		

ผลการดำำ�เนิินโครงการ

		 ได้้จััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�ด้้านการใช้้นวััตกรรมผลิิตอาหารสััตว์์ต้้นทุุนต่ำำ�� อนุุภาคภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงตอนกลาง
และเป็็นแนวทางในการวิิจััย ค้้นคว้้า เชื่่�อมโยง บููรณาการองค์์ความรู้้�กัับการเรีียนการสอนทางด้้านเกษตรและเทคโนโลยีี
มีีเกษตรกรเข้้าร่่วมโครงการ ๒๑๕ คน
		

๙.๔) โครงการพัั ฒนาอาชีีพเสริิ ม เพื่่� อสร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บ แรงงานนอกระบบ

โดยสภาเกษตรกรจัังหวััดนครศรีีธรรมราช ร่่วมกัับกองทุุนเพื่่� อความเสมอภาคทางการศึึกษา
และมหาวิิทยาลััยราชภััฏนครศรีีธรรมราช
		วััตถุุประสงค์์

		
		
		

๑) เพื่่�อพััฒนาอาชีีพเสริิมให้้แก่่ผู้้�ถืือบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
๒) เพื่่อ� สร้้างรายได้้และกระจายรายได้้ของผู้้�ถืือบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
๓) เพื่่อ� ลดปััญหาการว่่างงานและสร้้างงานให้้กัับผู้้�ถืือบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ

		

เป้้าหมาย จำำ�นวน ๕๐ คน

		

ผลการดำำ�เนิินโครงการ

		
		
		
		

๑)	วิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมาย จำำ�นวน ๕๐ คน
๒) อบรมตลาดออนไลน์์และบััญชีีเบื้้�องต้้น
๓) อบรมการเลี้้�ยงผึ้้�งโพรงภาคทฤษฎีีและปฏิิบััติิ
๔) อบรมการแปรรููปน้ำำ��มัันมะพร้้าวสกััดเย็็น ภาคทฤษฎีีและปฏิิบััติิ

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๙.๕) โครงการอบรมการใช้้วัสดุ
ั ธุ รรมชาติิแปรรููปเพื่่� อสร้้างมููลค่่าเพิ่่� ม โดยสภาเกษตรกร

จัังหวััดนครราชสีีมาร่่วมกัับศููนย์์เทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี
		วััตถุุประสงค์์

		

เพื่่�อสนัับสนุุนให้้กลุ่่�มเกษตรกรมีีแนวทางประกอบอาชีีพเสริิมสร้้างรายได้้เพิ่่�มใน แต่่ละครััวเรืือน

		

เป้้าหมาย

		 กลุ่่�มเกษตรกร แม่่บ้า้ นเกษตรกร เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ ทายาทเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร เครืือข่่ายสภาเกษตรกร
จัังหวััดนครราชสีีมา เข้้าร่่วมโครงการ ๒๕ ราย
		

ผลการดำำ�เนิินโครงการ

		 มีีกลุ่่�มเกษตรกร เกษตรกรรุ่่�นใหม่่ ทายาทเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร เครืือข่่ายสภาเกษตรกรจัังหวััด
นครราชสีีมาเข้้าร่่วมโครงการ หลัักสููตร “การอบรมการใช้้วััสดุุธรรมชาติิแปรรููปสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม” จำำ�นวน ๒๕ ราย
		

๙.๖) บัันทึึกความร่่วมมืือทางวิิชาการเพื่่� อการวิิจััยและพัั ฒนาการบริิหารจััดการน้ำำ��

ชุุมชนจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ระหว่่างสภาเกษตรกรจัังหวััดบุุรีีรััมย์์กัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏบุุรีีรััมย์์
		วััตถุุประสงค์์

		
		

๑) สนัับสนุุนบุุคลากรเป็็นนัักวิิจััย เพื่่�อบริิหารจััดการน้ำำ��ชุุมชน
๒) เพื่่�อสนัับสนุุนทุุนในการพััฒนาท้้องถิ่่�น ด้้วยโครงการบริิหารจััดการน้ำำ��ชุุมชน

		

เป้้าหมาย ๒๓ อำำ�เภอ

		

ผลการดำำ�เนิินงาน

		 ๑) สมาชิิกสภาเกษตรกรและพนัักงานฯเข้้าร่่วมเป็็นคณะกรรมการบริิหารจััดการน้ำำ��ชุมุ ชน จำำ�นวน ๓๕ คน
		 ๒) มีีการประชุุมกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��ในทุุกอำำ�เภอ ๒๓ อำำ�เภอ และมีีการจััดตั้้�งกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��ทุุกอำำ�เภอ
		 ๓) การจััดทำำ�แผนผัังน้ำำ��เพื่่อ� การพััฒนา ๓ อำำ�เภอที่่มี� ีความพร้้อม และเตรีียมความพร้้อมในการยื่่น� ข้้อเสนอ
ให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องพิิจารณาให้้การสนัับสนุุนงบประมาณดำำ�เนิินการต่่อไป
		

� ระสิิทธิภ
๙.๗) โครงการส่่งเสริิมกระบวนการเพาะปลููกหอมแบ่่งที่่มีีป
ิ าพและปลอดภััย

ภายใต้้การบููรณาการระหว่่างสภาเกษตรกรจัังหวััดอุต
ุ รดิิตถ์์ และคณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏอุุตรดิิตถ์์
		วััตถุุประสงค์์

		

เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเพาะปลููกหอมแดงแบ่่งให้้แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่่อำ� ำ�เภอลัับแล จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์

		

เป้้าหมาย

		

เกษตรกรผู้้�ปลููกหอมแดง หอมแบ่่ง ตำำ�บลชััยจุุมพล อำำ�เภอลัับแล จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์

		

ผลการดำำ�เนิินโครงการ

		 มีเี กษตรกรต้้นแบบจำำ�นวน ๖ ราย ได้้รับั องค์์ความรู้้�กระบวนการเพาะปลููกหอมแดง หอมแบ่่งที่่มี� ีประสิิทธิิภาพ
และปลอดภััย โดยเน้้นไม่่ใช้้สารเคมีี และกระบวนการผลิิตพืืชที่่�ดีีส่่งผลต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
มีีแหล่่งเพาะปลููกหอมแดง หอมแบ่่งที่่�มีีผลผลิิตได้้คุุณภาพปลอดภััยต่่อเกษตรกร ผู้้�บริิโภคและสิ่่�งแวดล้้อม
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๑๐.	สำำ� นัั ก งานสภาเกษตรกรจัั ง หวัั ดลำำ� ปางร่่ ว มกัั บ กลุ่่�มวิิ สา หกิิ จ ชุุ ม ชน
		
เกษตรอิินทรีีย์เ์ พชรลานนา จัังหวััดลำำ�ปาง จััดโครงการศึึกษารููปแบบการปลููก
		กัั ญ ชาในระบบแปลงเปิิ ด ตามแนวทางกลุ่่�มวิิ สา หกิิ จ ชุุ ม ชนเกษตรอิิ นทรีีย์์
		
เพชรลานนา จัังหวััดลำำ�ปาง เพื่่� อประโยชน์์ทางการแพทย์์แผนไทย
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) เพื่่�อผลิิตพืืชกััญชาสำำ�หรัับใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในตำำ�รัับยาเมตตาโอสถที่่�มีีคุุณภาพ และสามารถนำำ�ไปใช้้
ในการแพทย์์อื่่�นๆ เพื่่�อรัักษาผู้้�ป่่วยหรืือเพื่่�อการวิิจััยพััฒนาทางการแพทย์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้กรอบที่่�ถููกต้้อง
ตามกฎหมาย
		 ๒) เพื่่�อศึึกษารููปแบบการปลููกที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพืืชกััญชาสายพัันธุ์์�ไทยในระบบแปลงเปิิด โดยปลููก
ตามแนวทางกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มเกษตรอิินทรีีย์์เพชรลานนา จัังหวััดลำำ�ปาง ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพื้้�นที่่�และประชาชน
เพื่่�อประโยชน์์ทางการแพทย์์แผนไทย ภายใต้้กรอบที่่ถู� ูกต้้องตามกฎหมาย
		 ๓) เพื่่� อ ศึึกษาเรื่่� อ งการจัั ด การดิิ น และธาตุุ อ าหารที่่� เ หมาะสม สำำ�หรัั บ การผลิิ ต พืืชกัั ญ ชาอิิ น ทรีีย์์
ในระบบแปลงเปิิด ภายใต้้กรอบที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย
		 ๔) เพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� ด้้านการปลููกพืืชกััญชาสายพัันธุ์์�ไทยในระบบแปลงเปิิดให้้แก่่วิิสาหกิิจชุุมชน
และประชาชน ภายใต้้กรอบที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย
		

เป้้าหมาย

		 ๑) ผลผลิิ ต พืืชกัั ญ ชา โดยแปรรูู ป เป็็ น ผลผลิิ ต กัั ญ ชาแห้้ ง เพื่่� อ นำำ�ส่่ ง ให้้ ก รมการแพทย์์ แ ผนไทยและ
การแพทย์์ทางเลืือก สำำ�หรัับผลิิตตำำ�รัับยาเมตตาโอสถ
		 ๒) ระบบการปลููกพืืชกััญชาในแปลงเปิิด ตามแนวทางวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มเกษตรอิินทรีีย์์เพชรลานนา
จัังหวััดลำำ�ปาง
		 ๓)	ข้้อมููลวิิชาการจััดการดิินและธาตุุอาหารที่่�เหมาะสม สำำ�หรัับการผลิิตพืืชกััญชาอิินทรีีย์์ในระบบ
แปลงเปิิด
		 ๔) สามารถถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านการปลููกพืืชกััญชาสายพัันธุ์์�ไทยในระบบแปลงเปิิดให้้แก่่วิิสาหกิิจชุุมชน
และประชาชน
		

ผลการดำำ�เนิินงาน

		ดำำ�เนิินการขออนุุญาตปลููกและได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่่�อวัันที่่�
๙ ตุุลาคม ๒๕๖๓ และได้้ดำำ�เนิินการปลููกกััญชา จำำ�นวน ๒ สายพัันธุ์์� ได้้แก่่ พัันธุ์์�หางกระรอกภููพานและพัันธุ์์�เพชรลานนา
จำำ�นวน ๒,๐๐๐ ต้้น ภายใต้้มาตรฐานการปลููกและการดููแลที่่�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ซึ่่�งมีีนัักวิิจััยจากคณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมกัันดำำ�เนิินการและเก็็บผลการวิิจััย

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๓.
งานที่่�สภาเกษตรกรจัังหวััดริิเริ่่ม
� ดำำ�เนิินการเพื่่� อพัั ฒนาแก้้ไขปััญหา
	ด้้านการเกษตรในพื้้� นที่่�
๓.๑)

โครงการจำำ�หน่่ายสิินค้้าเกษตรออนไลน์์
เนื่่อ� งจากเกิิดการระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่า ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ช่่วงเดืือนมีีนาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
ทำำ�ให้้รััฐบาลประกาศป้้องกัันควบคุุมการระบาดของเชื้้�อไวรััสดัังกล่่าว เช่่น ควบคุุมการเดิินทางข้้ามพื้้�นที่่�จัังหวััด ป้้องกััน
การแพร่่เชื้้�อโรคจากการสััมผััส ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจของประเทศ เกิิดการเลิิกจ้้างงาน กำำ�ลัังซื้้�อของประชาชนลดลง
ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจของประเทศ เกษตรกรที่่เ� ก็็บเกี่่ย� วผลผลิิตไม่่มีีผู้้�ประกอบการเข้้ามารัับซื้้อ� ผู้้�บริิหารของสภาเกษตรกร
แห่่งชาติิแจ้้งให้้สภาเกษตรกรจัังหวััด/สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรจัังหวััดดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่เ� ดืือดร้้อนด้้านการตลาด
โดยส่่งเสริิมการจำำ�หน่่ายสิินค้้าเกษตรช่่องทางออนไลน์์
	วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าเกษตรในช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า ๒๐๑๙
ผลการดำำ�เนิินงาน

ใน ๗๗ จัังหวััด ๕ กิิจกรรมหลััก ดัังนี้้�
(รายละเอีียดปรากฏในตารางที่่� ๙)
ตารางที่่� ๙ ผลการดำำ�เนิินโครงการจำำ�หน่่ายสิินค้้าเกษตรออนไลน์์ของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
		ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
กิิจกรรม
๑)	สำำ�รวจ รวบรวมข้้อมููลสิินค้้าเกษตร (ประเภทสิินค้้า/รายการ)
๒)	ประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าเกษตรผ่่านโซเชีียลเน็็ตเวิิร์์ค
(จำำ�นวนหน่่วยงาน/ผู้้�เข้้าชม)
๓) ให้้ความรู้้�การขายสิินค้้าออนไลน์์แก่่เกษตรกร
๔)	ส่่งเสริิมการขายผลผลิิต/ผลิิตภััณฑ์์ผ่่าน Facebook, Line
(จำำ�นวนครั้้�ง/มููลค่่าการสั่่�งซื้้�อ)
๕) เปิิดร้้านค้้าบน Platform ของ Lazada และ Shopee
โดยจััดอบรมหลัักสููตร Bootcamp for trainers กัับ Shopee
(จำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรม/จบหลัักสููตรแล้้ว)
จำำ�นวนองค์์กรเกษตรกรที่่�สนใจขายสิินค้้าบน Platform
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จำำ�นวนจัังหวััด
ที่่�ดำำ�เนิินการ
๗๖ จัังหวััด

ปริิมาณ
๕๐ ประเภทสิินค้้า/
๗๔๓ รายการ
๙๐ หน่่วยงาน/ผู้้�ชม
๒๒๐,๐๐๐ คน
๑๖๗ ครั้้�ง/๓ ล้้านบาท

๖๓ จัังหวััด
๖๘ จัังหวััด
๖๒ จัังหวััด

๑๑๑ คน/จบแล้้ว ๓๐ คน

๗๗ จัังหวััด

๑๕๘ ราย

๖๔ จัังหวััด

National Farmers Council

๓.๒) โครงการ/กิิจกรรมที่่�สภาเกษตรกรจัังหวััดริิเริ่่�มดำำ�เนิินการเพื่่� อพัั ฒนาแก้้ไข
	ปััญหาด้้านการเกษตรในพื้้� นที่่�
	ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ นอกจากงานตามกิิจกรรมที่่�สภาเกษตรกรแห่่งชาติิมอบหมายให้้สภาเกษตรกรจัังหวััด
ดำำ�เนิินการแล้้ว ยัังมีีโครงการ/กิิจกรรมที่่�สภาเกษตรกรจัังหวััดริิเริ่่�มดำำ�เนิินการเพื่่�อพััฒนาแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตร
ในพื้้�นที่่�จัังหวััด รวมทั้้�งสิ้้�น ๙๖ โครงการ/กิิจกรรม ซึ่่�งแบ่่งเป็็นโครงการ/กิิจกรรมได้้ ๙ โครงการ/กิิจกรรม และโครงการ/
กิิจกรรมที่่�มีีจัังหวััดดำำ�เนิินการเรีียงลำำ�ดัับจากมากที่่สุ� ุดไปหาน้้อยสุุด ๕ ลำำ�ดัับแรกได้้ ดัังนี้้�
๑) โครงการ/กิิจกรรมพััฒนาศัักยภาพการจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรม ระดมความคิิดเห็็นจััดทำำ�ข้้อเสนอ
การแก้้ไขปััญหาเกษตรกร จำำ�นวน ๑๙ โครงการ/กิิจกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๙.๗๙
๒) โครงการ /กิิจกรรมส่่งเสริิมพััฒนาด้้านการเกษตรตามแนวปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
และเกษตรปลอดภััย จำำ�นวน ๑๗ โครงการ/กิิจกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๗.๗๐
๓) โครงการ/กิิจกรรมการพััฒนาศัักยภาพของสมาชิิกสภาเกษตรกรจัังหวััดและพนัักงานสำำ�นักั งานสภาเกษตรกร
จัังหวััด จำำ�นวน ๑๔ โครงการ/กิิจกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๔.๕๘
๔) โครงการ/กิิจกรรมสร้้างยุุวเกษตรกร ทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ จำำ�นวน ๑๒ โครงการ/กิิจกรรม
คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๒.๕๐ และ
๕) โครงการ/กิิจกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งเครืือข่่ายสภาเกษตรกรระดัับหมู่่�บ้้านตำำ�บล อำำ�เภอ และโครงการ
ความร่่วมมืือกัับภาคีีหน่่วยงานในพื้้�นที่่� จำำ�นวน ๑๑ โครงการ/กิิจกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๑.๔๕ ตามลำำ�ดัับ (รายละเอีียด
ปรากฏในตารางที่่� ๑๐)
ตารางที่่� ๑๐ โครงการ/กิิจกรรมที่่�สภาเกษตรกรจัังหวััดริิเริ่่�มดำำ�เนิินการเพื่่�อพััฒนาแก้้ไขปััญหาการเกษตรในพื้้�นที่่�
		ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
ล�ำดับ
ที่
๑
๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กลุ่่�ม/โครงการ/กิิจกรรม
โครงการปลููกป่่าเฉลิิมพระเกีียรติิอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
โครงการส่่งเสริิมพััฒนาการผลิิต การแปรรููปและการตลาดสิินค้้าเกษตร
๒.๑) โครงการส่่งเสริิมพััฒนา/การสััมมนา/ฝึึกอบรมศึึกษาดููงานด้้านการผลิิตสิินค้้าเกษตรพืืช ปศุุสััตว์์
สััตว์์น้ำำ��
๒.๒) โครงการส่่งเสริิมพััฒนา/การสััมมนา/ฝึึกอบรมศึึกษาดููงานด้้านการแปรรููปสิินค้้าเกษตร
๒.๓) โครงการส่่งเสริิมพััฒนา/การสััมมนา/ฝึึกอบรมศึึกษาดููงานด้้านการตลาดสิินค้้าเกษตร
โครงการส่่งเสริิมพััฒนาด้้านเกษตรตามแนวเศรษฐกิิจพอเพีียงเกษตรกรรมยั่่�งยืืน และเกษตรปลอดภััย
โครงการสร้้างยุุวเกษตรกร ทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่่�นใหม่่
โครงการสร้้างความเข้้มแข็็งเครืือข่่ายสภาเกษตรกรระดัับหมู่่�บ้้าน ตำำ�บล อำำ�เภอ และโครงการความร่่วมมืือ
กัับภาคีีหน่่วยงานในพื้้�นที่่�
โครงการพััฒนาศัักยภาพการจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมระดมความคิิดเห็็นจััดทำำ�
ข้้อเสนอการแก้้ไขปััญหาเกษตรกร
โครงการจััดงานเกษตรแฟร์์ วัันเกษตรแห่่งชาติิ และงานนิิทรรศการเกษตร
การพััฒนาศัักยภาพของสมาชิิกสภาเกษตรกรจัังหวััดและพนัักงานสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
อื่่�นๆ เช่่น การแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิิน/การพััฒนาแหล่่งน้ำำ��/การท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร
รวม

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

จำำ�นวน
คิิดเป็็น
โครงการ/
ร้้อยละ
กิิจกรรม
๓
๓.๑๒
๗

๗.๒๙

๒
๒
๑๗
๑๒
๑๑

๒.๐๘
๒.๐๘
๑๗.๗๐
๑๒.๕๐
๑๑.๔๕

๑๙

๑๙.๗๙

๑
๑๔
๘
๙๖

๑.๐๔
๑๔.๕๘
๘.๓๓
๑๐๐
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๒.๓ โครงการ/กิิจกรรม
๑.
โครงงานตามแผนงาน งานประจำำ�ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
	ของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
	สภาเกษตรกรจัังหวััด สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
๑.๑) การบริิหารงบประมาณ ปีี ๒๕๖๓
	สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิได้้รัับการจััดสรรงบประมาณปีี ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๓๖๒,๔๖๔,๘๐๐ บาท
และมีีงบประมาณคงเหลืือจากปีีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำำ�นวน ๑๔,๘๑๘,๔๗๙.๖๕ บาท ได้้งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรเพิ่่�มเติิม
(งบบุุคลากร) รวมงบประมาณเพื่่�อใช้้จ่่ายในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖ บาท ประกอบด้้วย
งบบุุคลากร งบดำำ�เนิินงานและงบลงทุุน โดยมติิที่ป่� ระชุุมสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๖/๒๕๖๒ เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ เดืือนตุุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้้อนุุมััติิหลัักเกณฑ์์ แนวทางการจััดสรรงบประมาณปีี ๒๕๖๓ ให้้สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดเพื่่�อเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินการ ตามแผนงาน/กิิจกรรม จำำ�นวน ๗ งาน/กิิจกรรม ดัังนี้้�
(๑) การประชุุมสภาเกษตรกรจัังหวััด อย่่างน้้อย ๖ ครั้้�ง
(๒) การจััดทำำ�ข้้อเสนอ อย่่างน้้อย ๓ ข้้อเสนอ
(๓) การจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล อย่่างน้้อย ๒ ตำำ�บล
(๔) จััดตั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตร อย่่างน้้อย ๒ กลุ่่�ม
(๕)	พััฒนากลุ่่�มธุุรกิิจรายสิินค้้าเกษตรเป็็นเกษตรอุุตสาหกรรม อย่่างน้้อย ๑ กลุ่่�ม
(๖)	คัั ด เลืือกผลิิ ต ภัั ณฑ์์ ที่่� ส ภาเกษตรกรจัั ง หวัั ด สนัั บ สนุุ น ในการจัั ด ทำำ� แผนกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ รายสิิ น ค้้ า เกษตร
และกลุ่่�มเกษตรอุุตสาหกรรม เพื่่�อมอบเกีียรติิบััตร อย่่างน้้อย ๑ ครั้้�ง
(๗)	บููรณาการกัับหน่่วยงานภาครััฐหรืือเอกชนหรืือเครืือข่่าย อย่่างน้้อย ๓ หน่่วยงาน
	ทั้้�งนี้้�จากการจััดเก็็บรวบรวมข้้อมููลผลการเบิิกจ่่ายเงิินงบประมาณปีี ๒๕๖๓ ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม ๒๕๖๒
ถึึง สิ้้�นเดืือนกัันยายน ๒๕๖๓ มีีผลการเบิิกจ่่าย จำำ�นวน ๓๗๘.๘๓ ล้้านบาท คิิดเป็็นผลการเบิิกจ่่ายร้้อยละ ๙๘.๖๙
และมีีเงิินคงเหลืือสิ้้�นปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๕.๐๑ ล้้านบาท (รายละเอีียดปรากฏในตารางที่่� ๑)
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ตารางที่่� ๑ การบริิหารงบประมาณปีี ๒๕๖๓
ผลการเบิิกจ่่ายงบประมาณ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการ
๑. งบประมาณคงเหลืือจากปีี ๒๕๖๒
๒. งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรปีี ๒๕๖๓
๓. ได้้รัับจััดสรรเพิ่่�ม (งบบุุคลากร)
รวมงบประมาณปีี ๒๕๖๓
ผลการเบิิกจ่่ายตามหมวดรายจ่่าย
๑. งบบุุคลากร
๒. งบดำำ�เนิินงาน
๓. งบลงทุุน (ค่่าใช้้จ่่ายครุุภััณฑ์์)
รวมทั้้�งสิ้้�น

งบประมาณทั้้�งสิ้้�น
ผลการเบิิกจ่่าย
(บาท)
(บาท)
๑๔,๘๑๘,๔๗๙.๖๕ ๑๒,๘๙๖,๓๘๙.๒๓
๓๖๙,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ ๓๕๙,๔๙๐,๖๗๙.๓๓
๖,๕๖๒,๔๐๐.๐๐
๖,๕๖๒,๔๐๐.๐๐
๓๘๓,๘๔๕,๖๗๙.๖๕ ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖

คงเหลืือ
ร้้อยละ
(บาท)
การเบิิกจ่่าย
๑,๙๒๒,๐๙๐.๔๒
๘๗.๐๓
๒,๙๗๔,๑๒๐.๖๗
๙๙.๑๘
๑๐๐.๐๐
๔,๘๙๖,๒๑๑.๐๙
๙๘.๗๒

๒๐๗,๔๙๘,๐๙๐.๕๐ ๒๐๗,๑๐๘,๕๗๓.๗๓
๑๗๔,๐๔๗,๐๘๙.๑๕ ๑๖๙,๖๑๘,๘๗๗.๘๑
๒,๓๐๐,๕๐๐.๐๐
๒,๒๒๒,๐๑๗.๐๒
๓๘๓,๘๔๕,๖๗๙.๖๕ ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖

๓๘๙,๕๑๖.๗๗
๔,๔๒๘,๒๑๑.๓๔
๗๘,๔๘๒.๙๘
๔,๘๙๖,๒๑๑.๐๙

๙๙.๘๑
๙๗.๔๖
๙๖.๕๙
๙๘.๗๒

๑.๒) การบรรจุุและแต่่งตั้้�งพนัักงาน (ตุุลาคม ๒๕๖๒ - กัันยายน ๒๕๖๓)
	สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิได้้ดำำ�เนิินการสรรหาและบรรจุุแต่่งตั้้�งพนัักงานสำำ�นักั งานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดัังนี้้�
๑)	ตำำ�แหน่่งนัักจััดการงานทั่่�วไปปฏิิบััติิการ จำำ�นวน ๑๐ อััตรา
๒)	ตำำ�แหน่่งนัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนปฏิิบััติิการ จำำ�นวน ๓ อััตรา
๓)	ตำำ�แหน่่งนัักวิิชาการเกษตรปฏิิบััติิการ จำำ�นวน ๕ อััตรา
๔)	ตำำ�แหน่่งนัักวิิชาการเงิินและการบััญชีี จำำ�นวน ๑ อััตรา
๑.๓) การพัั ฒนาบุุคลากรของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/
	สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ (ตุุลาคม ๒๕๖๒ - กัันยายน ๒๕๖๓)
(๑) ฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร หลัักสููตร “การผลิิตสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย (Social Media)
		 เพื่่� อการประชาสััมพัันธ์์”
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) เพื่่�อสร้้างความรู้้�และพััฒนาทัักษะการผลิิตสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย (Social Media) เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์
		 ๒) เพื่่�อสร้้างความรู้้�และพััฒนาทัักษะการผลิิตสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย (Social Media) เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์
สิินค้้าเกษตรของเกษตรกร/องค์์กรเกษตรกร ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
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กลุ่่�มเป้้าหมาย

		 ๑)	พนัักงานสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด/พนัักงานสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวม ๑๐๐ คน
		

ระยะเวลาดำำ�เนิินการ

		

ระหว่่างวัันที่่� ๙-๑๑ กัันยายน ๒๕๖๓

		พื้้� นที่่�ดำำ�เนิินการ

		ห้้องประชุุมไกรทอง โรงแรมริิเวอร์์ไซด์์ ถนนราชวิิถีี เขตบางพลััด จัังหวััด กรุุงเทพมหานคร
		

งบประมาณ

		จำำ�นวน ๖๐๘,๖๔๒ บาท (หกแสนแปดพัันหกร้้อยสี่่�สิิบสองบาทถ้้วน)
(๒) โครงการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการ หลัักสููตร “สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ
		 ด้้านการวางแผนทางการเงิิน และสร้้างผู้้�นำำ�ด้้านการส่่งเสริิมการออมเงิินกัับ กอช.”
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) เพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิินเพื่่�อการเกษีียณ (Train the Trainer : Happy Money
Happy Retirement)
		 ๒) เพื่่�อสร้้างวิิทยากรเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านการวางแผนทางการเงิินเพื่่�อการเกษีียณ (Train the Trainer :
Happy Money Happy Retirement)
		 ๓) เพื่่�อสร้้างวิิทยากร ครูู ก เพื่่�อสร้้างผู้้�นำำ�ด้้านการส่่งเสริิมการออมเงิิน กัับ กอช.
		

กลุ่่�มเป้้าหมาย

		 ๑)	พนัักงานสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด/พนัักงานสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวม ๑๐๐ คน
		

ระยะเวลาดำำ�เนิินการ

		

ระหว่่างวัันที่่� ๑๑-๑๓ ธัันวาคม ๒๕๖๒

		พื้้� นที่่�ดำำ�เนิินการ

		ห้้องประชุุมไกรทอง โรงแรมริิเวอร์์ไซด์์ ถนนราชวิิถีี เขตบางพลััด จัังหวััด กรุุงเทพมหานคร
		

งบประมาณ

		

ได้้รัับสนัับสนุุนงบประมาณในการจััดโครงการจากกองทุุนการออมแห่่งชาติิ

(๓) ฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการ หลัักสููตร “เทคนิิคการเขีียนหนัังสืือราชการ
		 และการจดรายงานการประชุุม” ประกอบด้้วย เทคนิิคการเขีียนหนัังสืือ
		 ราชการและหนัังสืือโต้้ตอบ เทคนิิคการจดรายงานการประชุุม
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหนัังสืือราชการและจดรายงานการประชุุมให้้ผู้้�เข้้าอบรม
สามารถอธิิบายความหมายความสำำ�คััญและความแตกต่่างของหนัังสืือราชการและรายงานการประชุุมประเภทต่่างๆ ได้้
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		 ๒) เพื่่�อเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับเทคนิิค การใช้้ภาษา การสรุุปเนื้้�อหา การย่่อความ การขยายความ พร้้อมทั้้�ง
การเรีียบเรีียงความคิิด และรููปแบบการเขีียนหนัังสืือราชการทั้้�งหนัังสืือภายนอก หนัังสืือภายใน และหนัังสืือประทัับตรา
รวมถึึงเทคนิิคการจดรายงานการประชุุมประเภทต่่างๆ
		 ๓) เพื่่อ� พััฒนาทัักษะสมรรถนะ และฝึึกปฏิิบัติั กิ ารเขีียนหนัังสืือราชการและจดรายงานการประชุุมที่่ถู� กู ต้้อง
มีีความชััดเจน สามารถจััดทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ
		

กลุ่่�มเป้้าหมาย

		ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรมเป็็นพนัักงานของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ (ส่่วนกลาง) และสำำ�นัักงาน
สภาเกษตรกรจัังหวััด ระดัับปฏิิบััติิการที่่�ได้้รัับการบรรจุุแต่่งตั้้�ง ระหว่่างปีีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ผู้้�สัังเกตการณ์์
วิิทยากร และเจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ (ส่่วนกลาง) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๔๐ คน ดัังนี้้�
		 ๑)	พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ส่่วนกลาง จำำ�นวน ๓ คน
		 ๒)	พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด จำำ�นวน ๒๘ คน
		 ๓)	ผู้้�สัังเกตการณ์์ วิิทยากรและเจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิส่่วนกลางจำำ�นวน ๙ คน
		

ระยะเวลาดำำ�เนิินการ

		

ระหว่่างวัันที่่� ๒๔-๒๗ สิิงหาคม ๒๕๖๓

		พื้้� นที่่�ดำำ�เนิินการ

		

โรงแรม เอส บางกอก นวมิินทร์์ กรุุงเทพมหานคร

		

งบประมาณ

		จำำ�นวน ๒๙๓,๒๙๐ บาท (สองแสนเก้้าหมื่่�นสามพัันสองร้้อยเก้้าสิิบบาทถ้้วน)
(๔) โครงการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการ หลัักสููตร “การจััดทำำ�บััญชีีและงบการเงิิน
		 การเบิิกจ่่ายงบประมาณ การรายงานผลและการบริิหารพัั สดุุ ปีี ๒๕๖๓
		สำำ�หรัับบุุคลากรสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ และสำำ�นัักงาน
		สภาเกษตรกรจัังหวััด ๗๗ จัังหวััด”
		วััตถุุประสงค์์

		 ๑) เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความเข้้าใจในการเบิิกจ่่ายเงิินงบประมาณการรายงานผลตามพระราชบััญญััติิ
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้้องกัับกฎหมายว่่าด้้วยวิินััยการเงิินการคลัังของรััฐ และระเบีียบสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
ว่่าด้้วยการ รัับเงิิน การเก็็บรัักษาเงิิน การยืืมเงิิน การบััญชีี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กฎ ระเบีียบและหนัังสืือ
สั่่�งการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 ๒) เพื่่อ� เพิ่่�มพูนู ความรู้้�ความเข้้าใจในการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง ตามพระราชบััญญััติกิ ารจััดซื้้อ� จััดจ้้าง และการบริิหาร
พััสดุุภาครััฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
		 ๓) เพื่่อ� เพิ่่�มพูนู ความรู้้� ความเข้้าใจ ในการจััดทำำ�บััญชีีและงบการเงิิน การรายงานผลการเบิิกจ่่ายงบประมาณ
ในระบบออนไลน์์ (Online)
		

กลุ่่�มเป้้าหมาย

		
		

๑)	ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการเงิินและบััญชีี และพััสดุุของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด จำำ�นวน ๑๕๔ คน
๒) พนัักงานผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการเงิินและบััญชีี และพััสดุุสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ จำำ�นวน ๒๕ คน

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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ระยะเวลาดำำ�เนิินการ

		

ระหว่่างวัันที่่� ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และระหว่่างวัันที่่� ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

		พื้้� นที่่�ดำำ�เนิินการ

		ห้้องประชุุมโรงแรม มิิราเคิิล แกรนด์์ คอนเวนชั่่�น เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร
		

งบประมาณ

		จำำ�นวน ๙๑๑,๖๒๐ บาท
ผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการที่่�ดีี
ได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�และติิดตามการปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/
สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๒
ถึึง ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓) โดยดำำ�เนิินการตรวจสอบหน่่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำำ�นวน ๑๓ หน่่วย/จัังหวััด ประกอบด้้วย
๑)	หน่่ ว ยรัั บ ตรวจในส่่ ว นกลาง ได้้ แ ก่่ สำำ�นัั ก บริิ ห ารกลาง สำำ�นัั ก งานสภาเกษตรกรแห่่ ง ชาติิ (หน่่ ว ย)
เป็็นการจััดทำำ�รายงานการตรวจสอบการประเมิินการควบคุุมภายในของผู้้�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
๒)	หน่่วยรัับตรวจส่่วนภููมิิภาค จำำ�นวน ๑๒ จัังหวััด (หน่่วย) จากแผนการปฏิิบััติิงานทั้้�งปีีจำำ�นวน ๑๒ จัังหวััด
(หน่่วย) ได้้แก่่ ๑) สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดฉะเชิิงเทรา ๒) สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดนครนายก ๓) สำำ�นัักงาน
สภาเกษตรกรจัังหวััดราชบุุรีี ๔) สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดสมุุทรปราการ ๕) สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดสระแก้้ว
๖) สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดสิิงห์์บุุรีี ๗) สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดอ่่างทอง ๘) สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
ระนอง ๙) สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรจัังหวััดนครสวรรค์์ ๑๐) สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรจัังหวััดแพร่่ ๑๑) สำำ�นักั งานสภาเกษตรกร
จัังหวััดสุุโขทััย ๑๒) สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดอุุทััยธานีี คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ของหน่่วยงานเป้้าหมาย
๓) นอกจากนั้้� น ได้้ ดำำ� เนิิ น การจัั ด ประชุุ มคณ ะกรรมการกำำ�กัั บดูู แ ลการบริิ ห ารองค์์ ก รที่่� ดีี ของสำำ�นัั ก งาน
สภาเกษตรกรแห่่ งชาติิ จำำ�นวน ๓ ครั้้� ง จากแผนปฏิิ บััติิงานเป้้ าหมาย จำำ�นวน ๓ ครั้้� ง และดำำ�เนิิ นการจัั ด ประชุุ ม
คณะอนุุกรรมการยกร่่างหลัักเกณ์์และวิิธีีการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่ดีี� ของสำำ�นักั งานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง
จากแผนการปฏิิบััติิงานเป้้าหมาย จำำ�นวน ๑ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ และร้้อยละ ๑๐๐ ตามลำำ�ดัับ
๔)	บุุคลากรในกลุ่่�มการกำำ�กับดู
ั แู ลการบริิหารจััดการที่่ดีีร่
� วมกั
่ นั จััดทำำ�องค์์ความรู้้�เพื่่อ� ประโยชน์์ในการปฏิิบัติั งิ าน
โดยจัั ด ทำำ�คู่่�มืื อการปฏิิ บัั ติิ ง าน จำำ� นวน ๑ เรื่่� อ ง คืือ คู่่�มืือการปฏิิ บัั ติิ ง าน แนวทางการตรวจสอบการจัั ด ซื้้�อ จัั ด จ้้ า ง
และการบริิ ห ารพัั ส ดุุ โดยวิิ ธีี เฉพาะเจาะจง และทบทวนคู่่�มืือการปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� ใช้้ ใ นการตรวจสอบที่่� ไ ด้้ จัั ด ทำำ� ไว้้ เ มื่่� อ
ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๔ เรื่่อ� ง คืือ (๑) การตรวจสอบการเบิิกค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทางไปปฏิิบัติั งิ าน (๒) การตรวจสอบ
การเบิิกค่่าใช้้จ่่ายในการจััดฝึึกอบรม ในประเทศ (๓) การตรวจสอบลููกหนี้้�เงิินยืืม (๔) การตรวจสอบการเบิิกค่่าเบี้้�ยประชุุม
และค่่าใช้้จ่่ายในการจััดประชุุม รวมเป้้าหมาย ๕ เรื่่�อง สามารถดำำ�เนิินงานได้้ ๕ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐ ของเป้้าหมาย
(รายละเอีียดปรากฏในตารางที่่� ๒)
๑.๔)

48

Annual Report 2020

National Farmers Council

ตารางที่่� ๒ ผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มการกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการที่่�ดีี ประจำำ�ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
กิิจกรรม

ผลการดำำ�เนิินงานการกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการที่่�ดีี
คิิดเป็็น
เป้้าหมาย
ผลการดำำ�เนิินการ
ร้้อยละ
๑๓ หน่่วยงาน
๑๓ หน่่วยงาน
๑๐๐

๑. ตรวจสอบหน่่วยงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การจััดประชุุมคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการบริิหาร
๓ ครั้้�ง
จััดการที่่ดีี� ของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
๓. การจััดประชุุมคณะอนุุกรรมการยกร่่างหลัักเกณฑ์์
๑ ครั้้�ง
และวิิธีีการการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่ดีี�
ของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
๔. จััดทำำ�รายงานผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายใน สำำ�นััก/กลุ่่�ม ของ สกช.
ประจำำ�ปีีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๕ หน่่วย) และ
สกจ. ๗๗ จัังหวััด (หน่่วย)
รวม ๘๒ หน่่วย
๕.	บุุคลากรในกลุ่่�มการกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการที่่�ดีี ทบทวน ๔ เรื่่�อง จััดทำำ� ๑
ร่่วมกัันจััดทำำ�และทบทวนองค์์ความรู้้�เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ เรื่่�อง
ในการปฏิิบัติั ิงาน (เรื่่�อง)
รวม

๑.๕)

๓ ครั้้�ง

๑๐๐

๑ ครั้้�ง

๑๐๐

สำำ�นััก/กลุ่่�ม ของ สกช.
๑๐๐
(๕ หน่่วย) และ
สกจ. ๗๗ จัังหวััด (หน่่วย)
รวม ๘๒ หน่่วย
ทบทวน ๔ เรื่่�อง จััดทำำ� ๑ ๑๐๐
เรื่่�อง
๑๐๐

การจััดทำำ�ประกาศ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและแนวทางการปฏิิบััติิงาน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) แก้้ไขข้้อบัังคัับสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล
		 พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบัับที่่� ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

		 ๑.๑) ให้้เพิ่่�มข้้อความ “ข้้อ ๑๖/๒ ในช่่วงเวลาไม่่เกิิน ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ ให้้คณะกรรมการพนัักงาน
ของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ มีีอำำ�นาจนำำ�ความในข้้อ ๑๖ และข้้อ ๑๙ มาอนุุโลมบัังคัับใช้้กัับการคััดเลืือกบุุคคล
เพื่่�อแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าฝ่่ายหรืือหััวหน้้าส่่วนได้้”
		 ๑.๒) ให้้ยกเลิิกข้้อความในข้้อ ๒๔ ของข้้อบัังคัับสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๒๔	วรรคหนึ่่�ง ในกรณีีตำำ�แหน่่งรองเลขาธิิการ ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก หััวหน้้า
สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดว่่างลง ให้้เลขาธิิการมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งพนัักงานที่่�เห็็นสมควร รัักษาการในตำำ�แหน่่งนั้้�นได้้
ส่่วนตำำ�แหน่่งหััวหน้้าสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากประธาน สภาเกษตรกรจัังหวััด
			ข้้อ ๒๔	วรรคสอง ในกรณีีผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองเลขาธิิการ ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก
หััวหน้้าสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้เลขาธิิการมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งพนัักงานที่่�เห็็นสมควร
รัักษาการแทนตำำ�แหน่่งนั้้�นได้้
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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			ข้้อ ๒๔	วรรคสาม ผู้้�รัั ก ษาการในตำำ� แหน่่ ง ตามวรรคหนึ่่� ง และวรรคสอง ให้้ มีีอำำ� นาจหน้้ า ที่่�
ตามตำำ�แหน่่งที่่�รัักษาการนั้้�น ในกรณีีที่่�มีีระเบีียบ ข้้อบัังคัับ มติิสภาเกษตรกรแห่่งชาติิหรืือคำำ�สั่่�งผู้้�บัังคัับบััญชาแต่่งตั้้�ง
ให้้ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนั้้�นๆเป็็นกรรมการ หรืือให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�อย่่างใดก็็ให้้ผู้้�รัักษาการในตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวทำำ�หน้้าที่่�กรรมการ
หรืือมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�อย่่างนั้้�นในระหว่่างที่่�รัักษาการในตำำ�แหน่่งแล้้วแต่่กรณีี
			ข้้อ ๒๔	วรรคสี่่� ในกรณีีการแต่่งตั้้�งผู้้�รัักษาการในตำำ�แหน่่ง เฉพาะที่่�ว่่างลงเกิินกว่่าเก้้าสิิบวััน
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		 ๑.๓) ให้้ยกเลิิกข้้อความในข้้อ ๕๑ ของข้้อบัังคัับสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๕๑	วรรคหนึ่่�ง การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานเพื่่�อเลื่่�อนเงิินเดืือนหรืือค่่าจ้้าง ของพนัักงานที่่�มีี
ตำำ�แหน่่งต่ำำ��กว่่าผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั หรืือหััวหน้้าสำำ�นักั งานสภาเกษตรกรจัังหวััด ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั หรืือหััวหน้า้ สำำ�นักั งาน
สภาเกษตรกรจัังหวััดเป็็นผู้้�ประเมิินโดยพิิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดใน ข้้อ ๕๐ และเสนอตามลำำ�ดัับชั้้�นต่่อ
เลขาธิิการ เพื่่�อมีีคำำ�สั่่�งการเลื่่�อนเงิินเดืือนหรืือค่่าจ้้างต่่อไป ทั้้�งนี้้�ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักหรืือหััวหน้้าสำำ�นัักงานสภาเกษตรกร
จัังหวััดแล้้วแต่่ กรณีีส่่งผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานทั้้�งในส่่วนผลสััมฤทธิ์์�ของงาน และพฤติิกรรมการปฏิิบััติิงานของ
พนัักงานเสนอเลขาธิิการอย่่างช้้าภายในวัันที่่� ๑๕ พฤศจิิกายนของปีีปฏิิทินิ ถ้้าวัันสุุดท้้ายเป็็นวัันหยุุดทำำ�การงานสำำ�หรัับ
เจ้้าหน้้าที่่� หรืือวัันหยุุดตามประเพณีีของบุุคคลผู้้�รัับคำำ�สั่่�ง ให้้ถืือว่่าระยะเวลานั้้�นสิ้้�นสุุดในวัันทำำ�งานที่่�ถััดจากวัันหยุุดนั้้�น
ตามนััยมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่่งพระราชบััญญััติิวิิธีีปฏิิบััติิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
			ข้้อ ๕๑	วรรคสอง การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานเพื่่�อเลื่่�อนเงิินเดืือนให้้พนัักงานตั้้�งแต่่ระดัับ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั ขึ้้น� ไปให้้เลขาธิิการเป็็นผู้้�ประเมิินทั้้�งผลสััมฤทธิ์์� และพฤติิกรรมการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อ� มีีคำำ�สั่่ง� การเลื่่อ� นเงิินเดืือน
ส่่วนหััวหน้้าสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด ให้้เลขาธิิการมีีอำำ�นาจประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของงาน และให้้คณะกรรมการ
ที่่�สภาเกษตรกรจัังหวััดแต่่งตั้้�งจำำ�นวน ๕ คน โดยมีีประธานสภาเกษตรกรจัังหวััดหรืือผู้้�แทนเป็็นประธาน องค์์ประชุุม
ต้้องไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งประเมิินเฉพาะพฤติิกรรมการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้� ให้้ส่่งผลการประเมิินพฤติิกรรมให้้สำำ�นัักงาน
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิอย่่างช้้าภายในวัันที่่� ๑๕ พฤศจิิกายนของปีีปฏิิทิิน ถ้้าวัันสุุดท้้ายเป็็นวัันหยุุดทำำ�การงานสำำ�หรัับ
เจ้้าหน้้าที่่�หรืือวัันหยุุดตามประเพณีีของบุุคคลผู้้�รัับคำำ�สั่่�งให้้ถืือว่่าระยะเวลานั้้�นสิ้้�นสุุดวัันทำำ�งานที่่�ถััดจากวัันหยุุดนั้้�น
ตามนััยมาตรา ๖๔ วรรคสามแห่่งพระราชบััญญััติวิิ ธีีิ ปฏิิบัติั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่่อ� ให้้เลขาธิิการพิิจารณา
มีีคำำ�สั่่ง� เลื่่อ� นเงิินเดืือนต่่อไป ในกรณีีไม่่ส่ง่ ผลการประเมิินภายในกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าว ให้้เลขาธิิการเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจประเมิิน
พฤติิกรรมการปฏิิบัติั ิงาน
		 ๑.๔) ให้้ยกเลิิกข้้อความในข้้อ ๗๐ ของข้้อบัังคัับสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๗๐ เมื่่�อมีีกรณีีการกระทำำ�ผิิดวิินััยอย่่างชััดแจ้้ง หรืือมีีการกล่่าวหา หรืือมีีกรณีีเป็็นที่่�สงสััยว่่า
กระทำำ�ผิิดวิินััย ให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาชั้้�นต้้นมีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานให้้เลขาธิิการทราบภายในสามสิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�รู้้�หรืือควรรู้้�ถึึง
เหตุุดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เลขาธิิการดำำ�เนิินการตามข้้อบัังคัับนี้้�
		 ๑.๕) ให้้ยกเลิิกข้้อความในข้้อ ๗๑ ของข้้อบัังคัับสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๗๑ เมื่่�อได้้รัับรายงานตามข้้อ ๗๐ ให้้เลขาธิิการดำำ�เนิินการหรืือสั่่�งให้้ดำำ�เนิินการสืืบสวน
หรืือพิิจารณาในเบื้้�องต้้นว่่า กรณีีมีีมููลที่่�ควรกล่่าวหาว่่าผู้้�นั้้�นกระทำำ�ผิิดวิินััยหรืือไม่่ถ้้ากรณีีที่่�เห็็นว่่าไม่่มีีมููลตามที่่�กล่่าวหา
ก็็ให้้ยุุติิเรื่่�องได้้
			วรรคสอง ในกรณีีที่่�เห็็นว่่ามีีมููลที่่�ควรกล่่าวหาว่่า พนัักงานผู้้�ใดกระทำำ�ผิิดวิินััยโดยตรง หรืือกรณีี
ที่่�เลขาธิิการพบเห็็นว่่า มีีการกระทำำ�ความผิิดทางวิินััยโดยตรง ให้้ดำำ�เนิินการต่่อไป ตาม ข้้อ ๗๒
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		 ๑.๖) ให้้ยกเลิิกข้้อความ ข้้อ ๕๗ ของข้้อบัังคัับสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๕๗ ในกรณีีผู้้�รัับการประเมิินไม่่เห็็นด้้วยกัับผลการประเมิินอาจยื่่�นคััดค้้านผลการประเมิิน
โดยยื่่�นต่่อผู้้�ประเมิินภายในสามสิิบห้้าวัันนัับแต่่วัันถััดจากวัันรัับทราบผลการประเมิิน
*เพิ่่�ม วรรคสอง* คำำ�คัดั ค้้านต้้องทำำ�เป็็นหนัังสืือโดยระบุุข้อ้ โต้้แย้้งและข้้อเท็็จจริงิ หรืือข้้อกฎหมาย
ที่่�อ้้างอิิงพร้้อมเหตุุผลประกอบด้้วย
*เพิ่่�ม วรรคสาม* ให้้ผู้้�ประเมิินพิิจารณาคำำ�คััดค้้านและแจ้้งให้้ผู้้�คััดค้้านโดยไม่่ชัักช้้า แต่่ต้้อง
ไม่่เกิินสิิบห้้าวัันนัับแต่่วัันถััดจากวัันที่่�ได้้รัับคำำ�คััดค้้าน ให้้ส่่งรายงานความเห็็นพร้้อมเหตุุผลไปยัังประธานสภาเกษตรกร
แห่่งชาติิผู้�มีีอำ
้ ำ�นาจพิิจารณาอุุทธรณ์์ภายในเวลาดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�การอุุทธรณ์์ไม่่เป็็นเหตุุให้้ทุุเลาการบัังคัับตามคำำ�สั่่�ง
ทางปกครอง
		 ๑.๗) ให้้ยกเลิิกข้้อความ ข้้อ ๕๘ ของข้้อบัังคัับสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานบุุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๕๘ ไม่่ ว่่าผู้้�รัั บการประเมิิ นจะดำำ�เนิิ นการตามข้้ อ ๕๗ หรืือไม่่ ผู้้�รัั บการประเมิิ นสามารถ
ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิผู้้�มีีอำำ�นาจพิิจารณาอุุทธรณ์์ได้้ภายในสามสิิบวัันนัับแต่่วัันถััดจากวัันที่่�รัับทราบ
ผลการประเมิิน โดยให้้ประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิผู้้�มีีอำำ�นาจพิิจารณาอุุทธรณ์์พิิจารณาให้้แล้้วเสร็็จภายในหกสิิบวััน
นัับแต่่วัันถััดจากวัันที่่�ได้้รัับอุุทธรณ์์ ถ้้ามีีเหตุุจำำ�เป็็นไม่่อาจพิิจารณาให้้แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาดัังกล่่าว ในการนี้้�
ให้้ขยายระยะเวลาพิิจารณาอุุทธรณ์์ออกไปได้้ไม่่เกิินสามสิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�ครบกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าว
๒)	ปรัับปรุุงแก้้ไขระเบีียบคณะกรรมการพนัักงานของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกร
		 แห่่งชาติิ ว่่าด้ว
้ ยหลัักเกณฑ์์วิธีี
ิ การและระยะเวลาดำำ�เนิินการทางวิินัย
ั พ.ศ. ๒๕๕๖

		 ๒.๑) ให้้แก้้ไขระเบีียบฉบัับเดิิม ข้้อ ๕ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๕ เมื่่�อผู้้�บัังคัับบััญชาเห็็นว่่า ผู้้�ปฏิิบััติิงานคนใดคนหนึ่่�งที่่�อยู่่�ในบัังคัับบััญชากระทำำ�ผิิดวิินััย
หรืือถููกร้้องเรีียนกล่่าวหาเป็็นหนัังสืือหรืือให้้ปรากฏด้้วยวิิธีีการอื่่�นใดว่่า กระทำำ�ผิิดวิินััยหรืือกรณีีเป็็นที่่�สงสััยว่่ามีีการกระทำำ�
ผิิดวิินััย ให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาผู้้�นั้้�นรายงานขึ้้�นไปตามลำำ�ดัับจนถึึงเลขาธิิการ
		 ๒.๒) ให้้แก้้ไขระเบีียบฉบัับเดิิม ข้้อ ๖ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๖ ให้้เลขาธิิการดำำ�เนิินการสืืบสวนหรืือสั่่�งให้้สืืบสวน หรืือการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบ
ข้้อเท็็จจริิง เพื่่�อพิิจารณาในเบื้้�องต้้น กรณีีมีีมููลที่่�ควรกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ผิิดวิินััยหรืือไม่่โดยไม่่ชัักช้้า เมื่่�อได้้รัับการรายงาน
ตามข้้อ ๕ หรืือปรากฏข้้อเท็็จจริิงหรืือพบเห็็นหรืือรัับทราบได้้เองว่่า มีีการกระทำำ�ผิิดวิินััย
		 ๒.๓) ให้้แก้้ไขระเบีียบฉบัับเดิิม ข้้อ ๑๐ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๑๐ การดำำ�เนิินการสืืบสวนหรืือสั่่�งให้้สืืบสวน หรืือการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบข้้อเท็็จจริิง
เพื่่�อพิิจารณาในเบื้้�องต้้นว่่า กรณีีมีีมููลที่่คว
� รกล่่าวหาว่่าผู้้�ปฏิิบััติิงานกระทำำ�ผิิดวิินััยหรืือไม่่ ให้้เป็็นอำำ�นาจของเลขาธิิการ
		 ๒.๔) แก้้ไขระเบีียบฉบัับเดิิม ข้้อ ๑๕ และให้้ใช้้ข้้อความต่่อไปนี้้�แทน
			ข้้อ ๑๕ กรณีีผู้้�มีีหน้้าที่่�สืืบสวนที่่�เลขาธิิการให้้ดำำ�เนิินการตาม ข้้อ ๖ เห็็นว่่า ไม่่มีีมููลตามข้้อ ๑๒
วรรคสอง ให้้เป็็นอำำ�นาจเลขาธิิการที่่จ� ะสั่่�งยุุติิเรื่่�อง
			วรรคสี่่� กรณีีที่่�เลขาธิิการพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า กรณีีมีีมููลที่่�ควรกล่่าวหาว่่าผู้้�ใดกระทำำ�ผิิดวิินััย
อย่่างไม่่ร้้ายแรงให้้เลขาธิิการดำำ�เนิินการต่่อไปตาม......โดยไม่่แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบสวนก็็ได้้ แต่่ถ้้าเป็็นความผิิดทางวิินััย
ที่่�สููงหรืือสั่่�งลงโทษแล้้วแต่่กรณีี ตามวรรคสองหรืือวรรคสาม	
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๓) เพิ่่� มเติิม

		ร่่างระเบีียบสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิประโยชน์์ในลัักษณะค่่าตอบแทนในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ รองประธานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ สมาชิิกสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ประธานสภาเกษตรกร
จัังหวััด รองประธานสภาเกษตรกรจัังหวััด สมาชิิกสภาเกษตรกรจัังหวััด ผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานสภาเกษตรกรจัังหวััด
และผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รองประธานสภาเกษตรกรจัังหวััด พ.ศ…..
๔) เพิ่่� มเติิม

		

ระเบีียบสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยค่่าเช่่าบ้้านพนัักงานและลููกจ้้าง พ.ศ.....

๕) เพิ่่� มเติิม

		

ระเบีียบสภาเกษตรกรแห่่งชาติิว่่าด้้วยเงิินช่่วยเหลืือการครองชีีพพิิเศษสำำ�หรับตำ
ั ำ�แหน่่ง นิิติิกร พ.ศ......

๖)	จััดทำำ�ร่่างประกาศ

		สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกร
แห่่งชาติิ ซึ่่�งสภาเกษตรกรแห่่งชาติิได้้พิจิ ารณาและให้้ความเห็็นชอบ ในการประชุุมสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๓
วัันที่่� ๒๐ สิิงหาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้้�อยู่่�ในระหว่่างกราบเรีียนนายกรััฐมนตรีีเพื่่�อโปรดลงนามในประกาศฯ
		

แนวทางการปฏิิบััติิงาน

		 ๑) รายงานสรุุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่่อ� ให้้พนักั งานของสำำ�นักั งาน
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ และสำำ�นักั งานสภาเกษตรกรจัังหวััด รัับทราบและถืือปฏิิบัติั ใิ ช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านให้้ถูกู ต้้อง
ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ที่่�กำำ�หนด
		 ๒) รายงานสรุุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ที่่�รายงานต่่อ
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ในการประชุุมสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๓ วัันที่่� ๒๐ สิิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่่�งที่่�ประชุุมมีีมติิ
รัับทราบและขอให้้ประธานสภาเกษตรกรจัังหวััดทุุกจัังหวััด กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานด้้านงบประมาณ การเงิิน การบััญชีี
การพััสดุุ และอื่่�นๆ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ คำำ�สั่่�ง และประกาศที่่กำ� ำ�หนด

๒.

การประชาสััมพัันธ์์

๒.๑) การเผยแพร่่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
	ประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางสื่่�อมวลชนสาขาต่่างๆ
ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุุลาคม ๒๕๖๒ - กัันยายน ๒๕๖๓)
	ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้้�งแต่่ตุุลาคม ๒๕๖๒ – กัันยายน ๒๕๖๓) การรวบรวมผลดำำ�เนิินการประชาสััมพัันธ์์
ของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ผ่่านช่่องทางสื่่�อมวลชนสาขาต่่างๆ ได้้แก่่ โทรทััศน์์ วิิทยุุ
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ออนไลน์์ รวมทั้้�งสิ้้�น ๑,๒๒๗ ครั้้�ง โดยมีีการเผยแพร่่ทางสื่่�อออนไลน์์มากที่่สุ� ุด จำำ�นวน ๑,๒๐๕ ครั้้�ง รองลงไป
ได้้แก่่ เผยแพร่่ทางสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ทางสื่่�อวิิทยุุ และสื่่�อโทรทััศน์์ จำำ�นวน ๑๑ ครั้้�ง จำำ�นวน ๙ ครั้้�ง และจำำ�นวน ๒ ครั้้�ง ตามลำำ�ดัับ
หากพิิจารณาเนื้้�อหาที่่�ประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่แบ่่งเป็็นกลุ่่�มได้้ ๕ ประเด็็น พบว่่า มีีการเผยแพร่่ประเด็็นผลการดำำ�เนิินงาน
ของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิและสภาเกษตรกรจัังหวััดมากที่่�สุุด จำำ�นวน ๕๒๙ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๓ รองลงมา ได้้แก่่
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ประเด็็นการเผยแพร่่ข้้อเสนอเชิิงนโยบายรวมจำำ�นวน ๓๐๔ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๕ ลำำ�ดัับที่่�สาม ได้้แก่่ ประเด็็นการเผยแพร่่
การบููรณาการความร่่วมมืือกัับหน่ว่ ยงานอื่่�น จำำ�นวน ๒๑๙ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๘ ลำำ�ดัับที่่สี่� ่� ได้้แก่่ ประเด็็นการเผยแพร่่
การตลาดสิินค้้าเกษตร จำำ�นวน ๙๖ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๘ และน้้อยที่่�สุุด ได้้แก่่ ประเด็็นเกษตรอุุตสาหกรรมและพลัังงาน
จำำ�นวน ๗๙ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๖ (รายละเอีียดปรากฏในตารางที่่� ๔)
ตารางที่่� ๔ การเผยแพร่่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางสื่่�อมวลชนสาขาต่่างๆ
		ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุุลาคม ๒๕๖๒ – กัันยายน ๒๕๖๓)
ลำำ�ดัับ
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่่�อเรื่่�อง
ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย
เกษตรอุุตสาหกรรมและพลัังงาน
การบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�น
ผลการดำำ�เนิินงานของ สภช./สภจ.
การตลาดสิินค้้าเกษตร (๑๔๙-๑๖๖)
รวม

วิิทยุุ
๑
๑
๒
๕
๙

ช่่องทางสื่่�อ (ครั้้�ง)
รวม
ออนไลน์์ โทรทััศน์์ สิ่่�งพิิมพ์์
๒๙๙
๔
๓๐๔
๗๗
๑
๗๙
๒๑๔
๒
๑
๒๑๙
๕๒๑
๓
๕๒๙
๙๔
๒
๙๖
๑,๒๐๕
๒
๑๑
๑,๒๒๗

คิิดเป็็น
%
๒๕
๖
๑๘
๔๓
๘
๑๐๐

๒.๒) การเผยแพร่่นโยบายและผลงานของสภาเกษตรกรจัังหวััด
	ประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางสื่่�อมวลชนสาขาต่่างๆ
	ปีี ๒๕๖๓ สำำ�นัั ก งานสภาเกษตรกรจัั ง หวัั ด /สภาเกษตรกรจัั ง หวัั ด มีี ผ ลการประชาสัั มพัั น ธ์์ ใ ห้้ เ กษตรกร
และองค์์กรเกษตรกรได้้ทราบถึึงนโยบายแผนพััฒนาเกษตรกรรมจัังหวััด และการดำำ�เนิินงานของสภาเกษตรกรจัังหวััด
ซึ่่ง� มีีจัังหวััดที่่�รวบรวมข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานผ่่านช่่องทางสื่่�อมวลชนสาขาต่่างๆ ได้้แก่่ โทรทััศน์์ วิิทยุุ สิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์
จำำ�นวน ๒๗ จัังหวััด มีีกลุ่่�มเรื่่�องที่่ป� ระชาสััมพัันธ์์ จำำ�นวน ๘ กลุ่่�มเรื่่�อง เรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย ได้้แก่่ (๑) งานเผยแพร่่
องค์์ความรู้้�ด้้านการเกษตร (จััดอบรม/จดหมายข่่าว/นิิทรรศการ/วิิดีีทััศน์์) จำำ�นวน ๒๒๑ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๕๐.๑๑
(๒) งานด้้านการตลาดสิินค้้าเกษตรและแก้้ไขปััญหาราคาสิินค้้าเกษตร จำำ�นวน ๖๙ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๕.๖๔
(๓) งานด้้านการจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล จำำ�นวน ๕๑ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๑.๕๖ (๔) งานสนัับสนุุนแก้้ไขปััญหา
หนี้้�สินิ /ที่่ดิ� นิ ทำำ�กินิ /และแหล่่งน้ำำ��เพื่่อ� การเกษตร จำำ�นวน ๔๗ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐.๖๕ (๕) ส่่วนงานด้้านเกษตรอุุตสาหกรรม
และแปรรููปสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม และข้้อเสนอเพื่่�อแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตรมีีจำำ�นวนเท่่ากััน คืือ จำำ�นวน ๒๔ เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๕.๔๔ (๖) งานพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าเกษตร (เกษตรปลอดภััย/เกษตรอิินทรีีย์์/สิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์) จำำ�นวน ๓ เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๐.๖๘ และ (๗) เรื่่�องอื่่�นๆ จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๐.๔๕ รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน ๔๔๑ เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๑๐๐ ของจำำ�นวนเรื่่�องที่่�ประชาสััมพัันธ์์ทั้้�งหมด (รายละเอีียดปรากฏในตารางที่่� ๕)

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
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ตารางที่่� ๕	จำำ�นวนกลุ่่�มเรื่่�องที่่�ประชาสััมพัันธ์์ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
ลำำ�ดัับ
ที่่�
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กลุ่่�มเรื่่�องที่่�ประชาสััมพัันธ์์
งานสนัับสนุุนแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิิน/ที่่ดิ� ินทำำ�กิิน/และแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร
งานด้้านการจััดทำำ�แผนพััฒนาเกษตรกรรมตำำ�บล
งานด้้านเกษตรอุุตสาหกรรมและแปรรููปสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
งานด้้านการตลาดสิินค้้าเกษตรและแก้้ไขปััญหาราคาสิินค้้าเกษตร
งานเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ด้้านการเกษตร (จััดอบรม/จดหมายข่่าว/นิิทรรศการ/วิิดีีทััศน์์)
การพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าเกษตร (เกษตรปลอดภััย/เกษตรอิินทรีีย์์/สิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์)
ข้้อเสนอเพื่่�อพััฒนาแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตร
อื่่�นๆ
รวม

จำำ�นวน
กลุ่่�มเรื่่�อง
๔๗
๕๑
๒๔
๖๙
๒๒๑
๓
๒๔
๒
๔๔๑

คิิดเป็็น
ร้้อยละ
๑๐.๖๕
๑๑.๕๖
๕.๔๔
๑๕.๖๔
๕๐.๑๑
๐.๖๘
๕.๔๔
๐.๔๕
๑๐๐

เมื่่� อ พิิ จ ารณาช่่ อ งทางสื่่� อ ที่่� ใช้้ ป ระชาสัั มพัั น ธ์์ ส ภาเกษตรกรจัั ง หวัั ด /สำำ�นัั ก งานสภาเกษตรกรจัั ง หวัั ด มีี ผ ล
การดำำ�เนิินงานเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์รวมทั้้�งสิ้้�น ๒,๕๗๗ ครั้้�ง โดยเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อออนไลน์์มากที่่�สุุด
จำำ�นวน ๑,๘๗๘ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๒.๘๗ รองลงมา ได้้แก่่ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ จำำ�นวน ๔๕๓ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๗.๕๗ สื่่�อวิิทยุุ
จำำ�นวน ๒๔๑ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๙.๓๕ และน้้อยที่่�สุุด ได้้แก่่ สื่่�อโทรทััศน์์ จำำ�นวน ๕ ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๐.๑๙ ตามลำำ�ดัับ
(รายละเอีียดปรากฏในตารางที่่� ๕.๑)
ตารางที่่� ๕.๑ ช่่องทางสื่่�อที่่�ประชาสััมพัันธ์์ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
ลำำ�ดัับ
๑
๒
๓
๔

ช่่องทางสื่่�อที่่�ใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์
สื่่�อโทรทััศน์์
สื่่�อวิิทยุุ
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
สื่่�อออนไลน์์
รวม
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ผลการดำำ�เนิินงาน
(จำำ�นวนครั้้�ง)
๕
๒๔๑
๔๕๓
๑,๘๗๘
๒,๕๗๗

คิิดเป็็นร้้อยละ
๐.๑๙
๙.๓๕
๑๗.๕๗
๗๒.๘๗
๑๐๐

National Farmers Council

การรัับขึ้้�นทะเบีียนองค์์กรเกษตรกร

๓.

การรัับขึ้้�นทะเบีียนองค์์กรเกษตรกรของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
ปีี ๒๕๕๗ - ปีี ๒๕๖๓
	ปีีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ปีี ๒๕๖๓ สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิได้้รวบรวมข้้อมููลผลการรัับขึ้น้� ทะเบีียนองค์์กร
เกษตรกรจากสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด ทั้้�ง ๔ ภาค รวมจำำ�นวน ๕,๓๕๑ องค์์กร ภาคที่่�มีีการรัับขึ้้�นทะเบีียนมากที่่สุ� ุด
ได้้แก่่ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จำำ�นวน ๒,๒๖๔ องค์์กร รองลงมา ได้้แก่่ ภาคกลางจำำ�นวน ๑,๐๗๙ องค์์กร และภาคใต้้
จำำ�นวน ๑,๐๔๖ องค์์กรตามลำำ�ดัับ ส่่วนภาคที่่�มีีการรัับขึ้้�นทะเบีียนองค์์กรน้้อยที่่�สุุด ได้้แก่่ ภาคเหนืือ จำำ�นวน ๙๖๒ องค์์กร
นอกจากนั้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบประเภทขององค์์กรเกษตรกรที่่�ขึ้้�นทะเบีียน ปรากฏว่่าเป็็นประเภทคณะเกษตรกร
มากที่่�สุุด จำำ�นวน ๓,๕๒๔ องค์์กร รองลงมา ได้้แก่่ประเภทกลุ่่�มเกษตรกร จำำ�นวน ๑,๔๒๔ องค์์กร และประเภทสหกรณ์์
น้้อยที่่�สุุด จำำ�นวน ๔๐๓ องค์์กร ตามลำำ�ดัับ (รายละเอีียดปรากฏในตารางที่่� ๗)
๓.๑)

ตารางที่่� ๗ ผลการรัับขึ้้�นทะเบีียนองค์์กรเกษตรกรของสำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด ปีี ๒๕๕๗ - ปีี ๒๕๖๓
ลำำ�ดัับ
ที่่�
๑
๒
๓
๔

ภาค
ภาคกลาง
ภาคเหนืือ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ภาคใต้้
รวม

สหกรณ์์
๖๘
๘๕
๑๑๔
๑๓๖
๔๐๓

องค์์กรเกษตรกรที่่�ขึ้้�นทะเบีียนรวม ๗ ปีี
คณะเกษตรกร กลุ่่�มเกษตรกร
๗๖๕
๒๔๖
๕๓๐
๓๔๗
๑,๕๐๕
๖๔๕
๗๒๔
๑๘๖
๓,๕๒๔
๑,๔๒๔

รวม
๑,๐๗๙
๙๖๒
๒,๒๖๔
๑,๐๔๖
๕,๓๕๑

การประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน/องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ/สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ มีีการจััดทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ราชการ สถาบัันการศึึกษา องค์์กรต่่างๆเพื่่�อขัับเคลื่่�อนดำำ�เนิินการพััฒนาแก้้ไขปััญหาด้้านการเกษตรในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดัังนี้้�
๓.๒)

๑) บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือระหว่่างสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
		 และ ACTED ประเทศไทย

		

เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะอาชีีพและทัักษะชีีวิิตแก่่เยาวชนเพื่่�อเสริิมสร้้างความสมานฉัันท์์ชายแดนใต้้

		วััตถุุประสงค์์

		 บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือฉบัับนี้้�เป็็นข้้อตกลงที่่�ทำำ�ขึ้้�นระหว่่าง ACTED ประเทศไทยและสภาเกษตรกร
แห่่งชาติิ เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมอาชีีพและทัักษะชีีวิิตเยาวชน เพื่่�อเสริิมสร้้างความสมานฉัันท์์ชายแดนใต้้ภายใต้้
โครงการ “ACHIEVE” ได้้รัับงบประมาณจากองค์์กรช่่วยเหลืือเด็็กระหว่่างประเทศ (Save the children) โดยมีีองค์์กร
เพื่่�อพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐอเมริิกา (USAID) เป็็นผู้้�สนัับสนุุนหลััก
สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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ระยะเวลาของบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ

		 โครงการมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการทั้้�งหมด ๑๘ เดืือน เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� ๕ มกราคม ๒๕๖๓ และสิ้้�นสุุดวัันที่่� ๓๐
มิิถุุนายน ๒๕๖๔ การเปลี่่�ยนแปลงระยะเวลาดัังกล่่าวสามารถกระทำำ�ได้้โดยทำำ�หนัังสืืออย่่างเป็็นทางการ
		ลัักษณะของโครงการ

		สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััดปััตตานีีจะได้้รัับงบประมาณเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งหมด ๓๒๕,๖๐๐ บาท
และจะใช้้สำำ�หรัับดำำ�เนิินโครงการตามที่่�ระบุุไว้้ในภาคผนวก ๑ แนบท้้ายบัันทึึกข้้อตกลง
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	พระราชบัั ญ ญัั ติิ ส ภาเกษตรกรแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๐
ให้้ สำำ�นัั ก งานจัั ด ทำำ� งบดุุ ล งบการเงิิ น และบัั ญ ชีีทำำ� การส่่ ง ผู้้�สอบบัั ญ ชีีภายใน
เก้้าสิิบวััน นัับแต่่วัันสิ้้�นปีีบััญชีี
ให้้สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของสำำ�นัักงานและให้้
ทำำ�การตรวจสอบรัับรองบััญชีีและการเงิินทุุกประเภทของสำำ�นักั งานรวมทั้้�งประเมิิน
ผลการใช้้จ่่ายเงิินและทรััพย์์สิินของสำำ�นัักงาน โดยแสดงให้้เห็็นด้้วยว่่าการใช้้จ่่าย
ดัังกล่่าวเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ประหยััด และได้้ผลตามเป้้าหมายเพีียงใดแล้้วทำำ�
รายงานเสนอผลการสอบบััญชีีต่่อสภาผู้้�แทนราษฎร วุุฒิิสภา และคณะรััฐมนตรีี
โดยไม่่ชัักช้้า
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ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำำ�นักั งานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน ได้้ตรวจสอบ
รายงานการเงิิน ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓ ของสำำ�นักั งานสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
เห็็นว่่ารายงานการเงิิน ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓ ถููกต้้องตามที่่�ควรใน
สาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการบััญชีีภาครััฐและนโยบายการบััญชีีภาครััฐตามที่่�
กระทรวงการคลัังกำำ�หนดและได้้รับั รองรายงบการเงิินของสำำ�นักั งานสภาเกษตรกร
แห่่งชาติิ ณ วัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓ อย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
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ผลการเบิิกจ่่ายงบประมาณตามรายจ่่ายประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการ
๑. งบประมาณ ปีี ๒๕๖๓
๒. งบประมาณคงเหลืือปีี ๒๕๖๒
นำำ�มาสมทบเป็็นงบประมาณปีี ๒๕๖๓
๓. งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรเพิ่่�มเติิม
(งบบุุคลากร)
๔. รวมงบงบประมาณทั้้�งสิ้้�น
๕.	บวก
- รายได้้ดอกเบี้้�ยเงิินฝากธนาคาร สกช+สกจ
- รายได้้อื่่�น สกช+สกจ
- เงิินคงเหลืือปีีก่่อนที่่� สกจ. ส่่งคืืนไม่่ครบ
- เงิินคงเหลืือจากปีีก่่อนที่่ยั� ังไม่่นำำ�มาสมทบ
๖. หััก
- เงิินคงเหลืือปีี ๒๕๖๓ ที่่� สกจ. ยัังไม่่ส่่งคืืน
๗. งบประมาณคงเหลืือ ทั้้�งสิ้้�น
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ได้้รับจั
ั ัดสรร
(บาท)
๓๖๒,๔๖๔,๘๐๐.๐๐
๑๔,๘๑๘,๔๗๙.๖๕
๖,๕๖๒,๔๐๐.๐๐

ผลการเบิิกจ่่าย

คงเหลืือ

-

-

-

-

๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖ ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖
-

๔,๘๙๖,๒๑๑.๐๙
๒๐๖,๔๕๑.๔๒
๑,๓๑๕,๓๖๔.๙๓
๗๖,๙๙๕.๔๐
๑,๐๔๖.๙๙
๑๖,๕๔๑.๐๒
๖,๔๗๙,๕๔๘.๘๑

National Farmers Council

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

87

การประชุุมสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
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ผลงานการขัับเคลื่่�อนภารกิิจตามแผนงานโครงการ
ในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ได้้นำำ�เสนอ
ผลงานการขัับเคลื่่�อนภารกิิจตามแผนงานโครงการในปีีงบประมาณ
๒๕๖๓ และได้้เชิิญนายกรััฐมนตรีี (นายประยุุทธ์ จั
์ นั ทร์์โอชา) เพื่่อ� มอบ
นโยบายและชมผลงานของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ ณ โรงแรมมิิราเคิิล
กรุุงเทพมหานคร

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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การบููรณาการความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่�น
๑. โครงการความร่่วมมืือกัับกรมเจรจาการค้้า กระทรวงการต่่างประเทศ
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๒. โครงการรัับฟัง
ั ความคิิดเห็็นเตรีียมความพร้้อมเปิิดเสรีีสิินค้้าโคนมและโคเนื้้�อของไทย
(FTA)

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๓. โครงการความร่่วมมืือกัับกองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.)
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๔. โครงการขัับเคลื่่�อนการพัั ฒนากััญชาเพื่่� อประโยชน์์ทางการแพทย์์

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๕. โครงการความร่่วมมืือ (MOU) กัับ บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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การส่่งเสริิมและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่เกษตรกร/
องค์์กรเกษตรกร
๑. โครงการเพิ่่� มทัักษะการประกอบการแก่่เกษตรกร/องค์์กรเกษตรกรเศรษฐกิิจฐานราก
(New Normal)

สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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การพัั ฒนาบุุคลากร
๑. โครงการอบรมพนัักงานบรรจุุใหม่่
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สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
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๒. อบรมพนัักงานการเงิินและบััญชีีประจำำ�ปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
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คณะทำำ�งาน
จััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีีของสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
๑. รองเลขาธิิการสภาเกษตรกรแห่่งชาติิ (นายภาสัันต์์ นุุพาสัันต์์)
๒. ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักยุุทธศาสตร์์การเกษตร
วิิจััยประเมิินผลและส่่งเสริิมกิิจการพิิเศษ
๓. ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม
และขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาการเกษตร
๔. ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกิิจการสภาและวิิชาการ
๕. หััวหน้้าตรวจสอบภายใน
๖. ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารกลาง
๗. นางนุุชนาถ บุุญปาลิิต ผู้้�ชำำ�นาญการพิิเศษ
ด้้านการบริิหารพััสดุุและการเบิิกจ่่ายงบประมาณ
๘. นางสายสุุนีี ธรรมประดิิษฐ
หััวหน้้าส่่วนอำำ�นวยการ สำำ�นัักบริิหารกลาง
๙. นางสาวณััชภรณ์์ กาวิิชา นัักจััดการงานทั่่�วไปปฏิิบัติั ิการ

ประธานคณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งานและเลขานุุการ
คณะทำำ�งานและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
คณะทำำ�งานและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

