








	 รายงานประจำำาปี	 ๒๕๖๓	 เป็็นรายงานฉบัับัท่ี่� 8 ของสภาเกษตรกรแห่่งชาติ  

จััดที่ำาข้�นโดยมี่วััตถุุป็ระสงค์์เพ่ื่่�่อแสดงผลการดำาเนินงานตามีบัที่บัาที่และภารกิจั 

แห่่งเจัตนารมีณ์์เพ่ื่่�อวัางแผนเกษตรกรรมี รักษาผลป็ระโยชน์ของเกษตรกร สนับัสนุน 

สิที่ธิิการม่ีส่วันร่วัมีในการกำาห่นดนโยบัายและแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีอย่างเป็็นระบับั  

เพ่ื่่�อให้่รัฐรักษาเสถุ่ยรภาพื่่ด้านราค์าและค์วัามีมัี�นค์งในอาช่พื่่เกษตร เป็็นไป็เพ่ื่่�อเกษตรกร 

อย่างแท้ี่จัริง รวัมีถุ้งตรวัจัสอบัการใช้อำานาจัรัฐในการป็ฏิิบััติตามีนโยบัายภาค์การเกษตร  

ตามีพื่่ระราชบััญญัติสภาเกษตรกรแห่่งชาติ พื่่.ศ.๒๕๕๓ 

 รายงานฉบัับัน่�แสดงผลต่อการบัรรลุเจัตนารมีณ์์แห่่งการจััดตั�งสภาเกษตรกร 

แห่่งชาติท่ี่�สามีารถุใช้ศ้กษาเพ่ื่่�อป็ระโยชน์รายบุัค์ค์ล กลุ่มีค์น ห่น่วัยงาน โดยป็ระกอบัด้วัย 

เน่�อห่า ๔ ส่วัน ส่วันท่ี่�่ ๑ โค์รงสร้าง อำานาจัห่น้าท่ี่� ส่วันท่ี่�่ ๒ ผลการดำาเนินงาน ส่่วันท่ี่�่ ๓  

รายงานการเงิน ส่วันท่ี่�่ ๔ ภาค์ผนวัก 

คำำ�นำำ�
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ผู้บัริห�รส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  ปีีงบัปีระมู�ณ ๒๕๖๓

นำ�ยปีระพัฒน์ำ ปัีญญ�ช�ติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นำ�ยอภิศัักดิำ� อังคำสิ่ที่่ธิิ์�
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คนท่ำ�	๑

นำ�ยสิ่ที่่ธิิ์พร จริยพงศ์ั
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คนท่ำ�	๒
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ภ�คำ ลำ�ดัำบั จังหวัดำ ส่มู�ชิกส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ
ภ�

คำเ
หนำ

อ

๑ กำาแพื่่งเพื่่ชร นายพื่่รชัย พัื่่ฒนศักดิ�ภิญโญ

๒ เช่ยงราย นายธ่ิธิวััช ค์ำาเงิน

๓ เช่ยงราย นายสวััสดิ� สายสุขกาจิันะกุล

๔ เช่ยงให่ม่ี นายสมีห่มีาย ค์ำามีาสาร

๕ ตาก นางสาวัโสภาพื่่รรณ์ กาสมีสัน

๖ ตาก นายสมัีย สายบััวั

๗ นค์รสวัรรค์์ นายณั์ฐชัย พื่่วังสมีบััติ

๘ น่าน นายพื่่งศกร พุื่่ฒตรง

๙ พื่่ะเยา นายอติวัรรธิน์ ห่อมีนาน

๑๐ พิื่่จิัตร นายแสณ์ เกิดฤที่ธิิ�

๑๑ พิื่่ษณุ์โลก นายอุบัล พุื่่ที่ธิรักษ์

๑๒ เพื่่ชรบูัรณ์์ นายวิันชัย เสมีาที่อง

๑๓ แพื่่ร่ นายสมีบูัรณ์์ ใจัเศษ

๑๔ แม่ีฮ่่องสอน นายสถุาพื่่ร ศร่วัันช่�น

๑๕ ลำาป็าง นายป็ระพัื่่ฒน์ ปั็ญญาชาติรักษ์

๑๖ ลำาป็าง นางรัศภัธิ ยิ�งสุขสันติสุข

๑๗ ลำาพูื่่น นายสุพื่่จัน์ ป้็อมีชัย

๑๘ สุโขทัี่ย นายเร่องเดช สุขสมีบูัรณ์์

๑๙ อุตรดิตถ์ุ นายบััญชา อรุณ์เขต

๒๐ อุทัี่ยธิาน่ นายป็ระมีลพัื่่นธ์ิ เจ้ัาเจ็ัด

ภ�
คำก

ล�
ง

๒๑ กรุงเที่พื่่มีห่านค์ร นายจัรัญ ป็านอู

๒๒ กาญจันบุัร่ นายเสถุ่ยร มีาเจัริญรุ่งเร่อง

๒๓ จัันที่บุัร่ นายธ่ิระ วังษ์เจัริญ

๒๔ ฉะเชิงเที่รา นายพื่่งษ์เที่พื่่ รัตนา

๒๕ ชลบุัร่ นายไพื่่ชยนต์ กังวัลกิจั

๒๖ ชัยนาที่ พัื่่นจ่ัาเอกเท่ี่ยนชัย หั่ตถิุนาที่

๒๗ ตราด นายสว่ัาง ช่�นอารมีย์

๒๘ นค์รนายก นายชลิต ที่องมีณ่์

๒๙ นค์รป็ฐมี นายวัรินที่ร์พื่่งศ์ ศร่สันต์

๓๐ นนที่บุัร่ นายธิาดา เอ่�ยมีอำ�า

ร�ยนำ�มูส่มู�ชิกส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  ปีีงบัปีระมู�ณ ๒๕๖๓
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ภ�คำ ลำ�ดัำบั จังหวัดำ ส่มู�ชิกส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

ภ�
คำก

ล�
ง

๓๑ ป็ทุี่มีธิาน่ นายเกษมี ชมีบุัญ

๓๒ ป็ระจัวับัค่์ร่ขันธ์ิ นายวิัสูตร วิัที่ยานนท์ี่

๓๓ ป็ระจัวับัค่์ร่ขันธ์ิ นายศิริชัย ออสุวัรรณ์

๓๔ ป็ระจัวับัค่์ร่ขันธ์ิ นายเดชา บัรรล่อเดช

๓๕ ป็ราจ่ันบุัร่ นายโอภาส ชาญยงค์์

๓๖ พื่่ระนค์รศร่อยุธิยา นายสมีศักดิ� ฤกษ์อนันต์

๓๗ เพื่่ชรบุัร่ นายสุพื่่ล ห่มีอนที่อง

๓๘ ระยอง นายนิวััฒน์ พ้ื่่นชั�วั

๓๙ ราชบุัร่ นายสุทิี่น ชฎาดำา

๔๐ ลพื่่บุัร่ นายไพื่่ล๊อต ศรสวัรรค์์

๔๑ สมุีที่รป็ราการ นายป็ระเท่ี่อง ศร่ใจั

๔๒ สมุีที่รป็ราการ นายมีงค์ลัตถ์ุ พุื่่กะนัดด์

๔๓ สมุีที่รสงค์รามี นายชัยยันต์ อยู่ศิริ

๔๔ สมุีที่รสาค์ร นายวิัลาศ สุริยวังศ์

๔๕ สระแก้วั นายวััชระ จัำาป็าเที่ศ

๔๖ สระบุัร่ นายปิ็ยะ ม่ีสวััสดิ�

๔๗ สิงห์่บุัร่ นายชารินที่ร์ สิงห์่ด่

๔๘ สุพื่่รรณ์บุัร่ นายพื่่รมี บุัญมีาช่วัย

๔๙ สุพื่่รรณ์บุัร่ นายป็ระสาร เพื่่ชรมีอญ

๕๐ อ่างที่อง นายที่รงพื่่ล พูื่่ลสวััสดิ�

ภ�
คำต

ะวั
นำอ

อก
เฉี

ยง
เห

นำอ

๕๑ กาฬสินธ์ุิ นายวิัเศษ ค์ำาไชโย

๕๒ ขอนแก่น นายสุรพื่่งษ์ พิื่่นิจัมีนตร่

๕๓ ขอนแก่น นางเยาวัมีาลย์ ค้์าเจัริญ

๕๔ ชัยภูมิี นายนิพื่่นธ์ิ ดิษฐจัร

๕๕ นค์รพื่่นมี นายป็ระยงค์์ เฟ้ื้�อยใต้

๕๖ นค์รราชส่มีา นายเติมีศักดิ� บุัญช่�น

๕๗ นค์รราชส่มีา นายสุรศักดิ� วัานิชกิจั

๕๘ นค์รราชส่มีา นายพิื่่ษณุ์ ห่วัังมุีขกลาง

๕๙ บ้ังกาฬ นายตันติพื่่งศ์ นิกรเที่ศ

๖๐ บ้ังกาฬ นายบุัญนำา นิกรเที่ศ

๖๑ บุัร่รัมีย์ นายอภิศักดิ� อังค์สิที่ธิิ�

๖๒ มีห่าสารค์ามี นายค์งฤที่ธิิ� บััวับุัญ

๖๓ มีห่าสารค์ามี นายณั์ฐวุัฒิ ป็ระท่ี่ป็ะวัณิ์ช
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ภ�คำ ลำ�ดัำบั จังหวัดำ ส่มู�ชิกส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

ภ�
คำต

ะวั
นำอ

อก
เฉี

ยง
เห

นำอ
๖๔ มีห่าสารค์ามี นายอำานวัย ป็ะติเส

๖๕ มุีกดาห่าร นางธิงชัย โสดา

๖๖ ยโสธิร นายชาญณ์รงค์์ อรศร่

๖๗ ร้อยเอ็ด นายป็ระจัักร์ บุัญกาพิื่่มีพ์ื่่

๖๘ ร้อยเอ็ด นางมีลชญา วัาร่รัตน์

๖๙ ร้อยเอ็ด นายวัาสนา ปั็ญญาวิัภาส

๗๐ เลย นายวิัชาญ โค์รตจัันที่ร์อุด

๗๑ ศร่สะเกษ นายห่มุีน แซ่่จ้ัง

๗๒ สกลนค์ร สิบัเอกวัันชัย ราชชมีภู

๗๓ สุรินที่ร์ นายกอบัสิน พ่ื่่อค้์า

๗๔ ห่นองค์าย นายวิัชัย จัันที่ร์ห่อมี

๗๕ ห่นองบััวัลำาภู นายสุเที่พื่่ วุัฒิธิา

๗๖ อำานาจัเจัริญ นายกิตติศักดิ� ค์ำามีา

๗๗ อุดรธิาน่ นายบุัญศร่ สุขวัาปี็

๗๘ อุบัลราชธิาน่ นายป็ร่ชา นุยน่รัมีย์

ภ�
คำใ

ต้

๗๙ กระบ่ั� นายพัื่่นศักดิ� จิัตรรัตน์

๘๐ กระบ่ั� นายบุัญส่ง นับัที่อง

๘๑ ชุมีพื่่ร นายปิ็ยวิัที่ย์ โกฎเพื่่ชร

๘๒ ตรัง นายสมีคิ์ด สังขมีณ่์

๘๓ นค์รศร่ธิรรมีราช นายป็ระท่ี่ป็ กล่บัแก้วั

๘๔ นราธิิวัาส นายป็ระห่ยัด ลอแมี

๘๕ ปั็ตตาน่ นายยูโซ๊่ะ อาเก๊ะ

๘๖ ปั็ตตาน่ นายเจัริญ จัันที่อิสสระ

๘๗ พัื่่งงา นายธ่ิรพื่่งศ์ ตันติเพื่่ชราภรณ์์

๘๘ พัื่่ที่ลุง นายสมีคิ์ด สงเน่ยมี

๘๙ ภูเก็ต นายสมีชาย สกุลชิต

๙๐ ยะลา นายอับัดุลเลาะห์่ ดอปิ็

๙๑ ระนอง นายชะลิต ระวัังภัย

๙๒ สงขลา นายสุทิี่ศ พื่่รห่มีจ่ัน

๙๓ สตูล นายสุนันท์ี่ พื่่รห่มีอินที่ร์

๙๔ สุราษฎร์ธิาน่ นายสิที่ธิิพื่่ร จัริยพื่่งศ์

๙๕ สุราษฎร์ธิาน่ นางสาวัอัญชล่ บัารม่ีรุ่งเร่อง

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ ix



ผู้บัริห�รส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  ปีงีบัปีระมู�ณ ๒๕๖๓

นำ�ยรัตนำะ ส่ว�มู่ชัย
เลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นำ�ยภ�สั่นำต์ นุำพ�สั่นำต์
รองเลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นำ�ยมูนำตร่ ถ�วร
ผู้้้เช่�ยวััชาญด้านยุทำธศาสตร์การเกษตร

นำ�งส่�วปุีณย� มูณ่รัตนำบัวรชัย
รองเลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นำ�ยวิชิต นัำนำที่่วรวันำ
ผู้้้เช่�ยวััชาญด้านการจัำดทำำานโยบัาย
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นำ�งส่�วหทัี่่ยรัตน์ำ ช่อชัยพฤกษ์
หัวััหน้าตรวััจำสอบัภายใน

นำ�งนัำนำที่่วันำ ออไอศูัรย์
ผู้้้อำานวััยการสำานักยุทำธศาสตร์การเกษตร

วิััจัำย	ประเมินผู้ล	และส่งเสริมกิจำการพิัเศษ

นำ�งนุำชนำ�ถ บุัญปี�ลิต
ผู้้้อำานวััยการสำานักบัริหารกลาง

นำ�ยเดำช� บุัญโต
ผู้้้อำานวััยการสำานักส่งเสริมการม่ส่วัันร่วััม

และขั้บัเคล่�อนแผู้นพััฒนาการเกษตร

พ.ต.ที่่. ปีฐมู นำ�คำะเส่ง่�ยมู
ผู้้้อำานวััยการสำานักกิจำการสภาและวิััชาการ

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ xi



ลำ�ดัำบั จังหวัดำ หัวหน้ำ�ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ

๑ กำาแพื่่งเพื่่ชร นายป็ร่ชา เร่องคุ้์มี

๒ เช่ยงราย นายจุัมีพื่่ล แกล้วักล้า

๓ เช่ยงให่ม่ี นายวิัชิต ไชยที่า

๔ ตาก นางสาวักนกวัรรณ์ ตันติค์ะเนด่

๕ นค์รสวัรรค์์ นางพื่่รห่มีใจั ป็ระสาที่เขตกรณ์์

๖ น่าน นายสุริยัน ปั็นชัย

๗ พื่่ะเยา นายธ่ิพื่่ล พัื่่นธ์ุิอุโมีงค์์

๘ พิื่่จิัตร นายศุภเดช แสนภูมิีนิเที่ศ

๙ พิื่่ษณุ์โลก นางศร่พัื่่นธ์ุิ พุื่่ที่ธิรักษ์

๑๐ เพื่่ชรบูัรณ์์ นายป็ณ์วััฒน์ วังค์์สนั�น

๑๑ แพื่่ร่ นายภูผา บััวับุัญ

๑๒ แม่ีฮ่่องสอน นางสาวัรดาณั์ฐ อุป็นิชากร

๑๓ ลำาป็าง นายศร่สะเกษ สมีาน

๑๔ ลำาพูื่่น นางกัลญกร มีห่าวัันนำ�า

๑๕ สุโขทัี่ย นายกฤตวิัที่ย ์สวััสดิ�มีงค์ล

๑๖ อุตรดิตถ์ุ นายมีนตร่ ฉัตรที่อง

๑๗ อุทัี่ยธิาน่ นายที่ว่ัศักดิ� ทิี่มีค์ล้าย

๑๘ กรุงเที่พื่่มีห่านค์ร นางเศรษฐมีณ่์ ถิุลา

๑๙ กาญจันบุัร่ นางสมีพื่่ร โพื่่ธิิ�งามี

๒๐ จัันที่บุัร่ นางสาวัเพ็ื่่ญนภา หั่สรังค์์

๒๑ ฉะเชิงเที่รา นายกิตติทัี่ต ธิรรมีโชติ

๒๒ ชลบุัร่ นางสาวัปิ็ยากร นวัลแก้วั

๒๓ ชัยนาที่ นางณั์ฐิกา ให่ม่ีนิถุะ

หัวหน้ำ�ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ ๗๗ จังหวัดำ

ปีงีบัปีระมู�ณ ๒๕๖๓
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ลำ�ดัำบั จังหวัดำ หัวหน้ำ�ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ

๒๔ ตราด นางสาวัภัที่ศา ปิ็ณ์ฑะศิริ

๒๕ นค์รนายก นายภักด่ สิงห์่ที่อง

๒๖ นค์รป็ฐมี นายศราวุัฒิ วัรพัื่่ที่ธ์ิที่ว่ัโชติ

๒๗ นนที่บุัร่ นางอุษา ภู่กลิ�น

๒๘ ป็ทุี่มีธิาน่ ว่ัาง

๒๙ ป็ระจัวับัค่์ร่ขันธ์ิ นายป็ระเสริฐ จัันวิัไชย

๓๐ ป็ราจ่ันบุัร่ นายมีาโนช ปิ็�นเกต

๓๑ พื่่ระนค์รศร่อยุธิยา นางสุพื่่รรณ่์ คุ์ณ์พัื่่นธ์ิ

๓๒ เพื่่ชรบุัร่ นางสาวัลัดดาวััลย์ วัรรณ์วิัไลย

๓๓ ระยอง ว่ัาง

๓๔ ราชบุัร่ นายเมีธัิสสิที่ธิิ� ลัค์นทิี่นวังศ์

๓๕ ลพื่่บุัร่ นายสำาอาง แก้วัป็ระดับั

๓๖ สมุีที่รป็ราการ นางสาวัเกศสุดา ปิ็นตาดง

๓๗ สมุีที่รสาค์ร ว่ัาง

๓๘ สมุีที่รสงค์รามี นางสาวัราศ่ รุ่งมีณ่์

๓๘ สระแก้วั นายณ์รงค์์รัตน์ ม่ีวังป็ระเสริฐ

๔๐ สระบุัร่ นางสาวัอรอนง ขำาวังษ์

๔๑ สิงห์่บุัร่ ว่ัาง

๔๒ สุพื่่รรณ์บุัร่ นายป็ระเวัศ พื่่ลเสน

๔๓ อ่างที่อง นางวิัจิัตรา พูื่่ลสวััสดิ�

๔๔ กาฬสินธ์ุิ นายอนิรุที่น์ อุที่ธิา

๔๕ ขอนแก่น นายสุรสิที่ธิิ� เค์นพื่่รมี

๔๖ ชัยภูมิี นายสุที่ศ พื่่รมีสุบัรรณ์์

๔๗ นค์รพื่่นมี นายป็ระณ์ต ธิาน่

๔๘ นค์รราชส่มีา นางนันที่ะกาญจัน์ ยินด่รัมีย์

๔๙ บ้ังกาฬ นางสาวันันท์ี่นภัส ผาจัวัง

๕๐ บุัร่รัมีย์ นายธินาศักดิ� ห่ลักเพื่่ชร

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ xiii



ลำ�ดัำบั จังหวัดำ หัวหน้ำ�ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ

๕๑ มีห่าสารค์ามี นางวันาลัย ไชยแสง

๕๒ มุีกดาห่าร นายค์ณ์พื่่ศ เห่ล่าน้อย

๕๓ ยโสธิร นายสุรศักดิ� เจัริญชัย

๕๔ ร้อยเอ็ด นางสาวัชมีพูื่่นุช ยานะนันท์ี่

๕๕ เลย นายบััญญัติ บูัชากุล

๕๖ ศร่สะเกษ นางสาวัพิื่่ชามีญช์ุ แซ่่จ้ัง

๕๗ สกลนค์ร นายสุรศักดิ� นาอุดมี

๕๘ สุรินที่ร์ นายชยพื่่ล ถิุลา

๕๙ ห่นองค์าย นายพิื่่รสษฐ์ สินธิิสุที่ธิิ�

๖๐ ห่นองบััวัลำาภู นายสมีเก่ยรติ เห่ล็กกล้า

๖๑ อำานาจัเจัริญ นายวัสุ ไชยโภค์

๖๒ อุดรธิาน่ นายพุื่่ฒิเศรษฐ์ บััวัที่องสิงห์่

๖๓ อุบัลราชธิาน่ นายบุัญโจัมี บุัญมีาก

๖๔ กระบ่ั� นายวิัรศักดิ� ติ�วักุล

๖๕ ชุมีพื่่ร นางสาวัป็ณิ์ดา โกฎเพื่่ชร

๖๖ ตรัง นายธิวััชชัย ฤกษ์เกล่�ยง

๖๗ นค์รศร่ธิรรมีราช นายสุกิต อินรงค์์

๖๘ นราธิิวัาส นายแวัฮ่ามีะ บัากา

๖๙ ปั็ตตาน่ นางสาวันิชานันท์ี่ ค์ำาฝัั้�น

๗๐ พัื่่งงา นายที่ว่ัสิน แสงเงิน

๗๑ พัื่่ที่ลุง นายโสภณ์ ศร่อินที่ร์

๗๒ ภูเก็ต นางสาวัอังค์ณ์า เห่ม่ีอนคิ์ด

๗๓ ยะลา นายมีเสาวัด่ ไสสากา

๗๔ ระนอง ว่ัาง

๗๕ สงขลา นายพิื่่ริยกรณ์์ ช่วัยป็ระสมี

๗๖ สตูล นายวิัศาส กิตติป็ระโยค์

๗๗ สุราษฎร์ธิาน่ นายจัรัญ รอดศร่นาค์
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สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 1



 จััดตั�งข้�นตามีพื่่ระราชบััญญัติสภาเกษตรกรแห่่งชาติ พื่่.ศ. ๒๕๓๓ ในราชกิจัจัานุเบักษาเม่ี�อวัันท่ี่� ๑๙  

พื่่ฤศจิักายน ๒๕๕๓ ในช่วัง ๒ ปี็แรกของการดำาเนินงานตามีบัที่เฉพื่่าะกาล ซ้่�งม่ีรัฐมีนตร่ว่ัาการกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ 

เป็็นผู้รักษาการ ป็ลัดกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ ได้ที่ำาห่น้าท่ี่�เลขาธิิการและหั่วัห่น้าสำานักงานสภาเกษตรกรกรุงเที่พื่่มีห่านค์ร  

โดยเกษตรและสห่กรณ์์จัังห่วััด ที่ำาห่น้าท่ี่�หั่วัห่น้าสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด ภารกิจัสำาคั์ญในช่วังน่� ค่์อ การจััดให้่ได้มีา 

ซ้่�งสมีาชิกสภาเกษตรกรจัังห่วััดทัี่�วัป็ระเที่ศ สมีาชิกสภาเกษตรกรแห่่งชาติ และการเตร่ยมีค์วัามีพื่่ร้อมีเบ่ั�องต้นในการป็ฏิิบััติงาน  

ม่ีสมีาชิกจัำานวัน ๑๐๐ ค์น ป็ระกอบัด้วัย 

 (๑) ป็ระธิานสภาเกษตรกรจัังห่วััดทุี่กจัังห่วััด รวัมี ๗๗ ค์น 

 (๒) ตัวัแที่นองค์์กรด้านพ่ื่่ช ด้านสัตว์ั ด้านป็ระมีง และด้านเกษตรกรรมีอ่�น ๆ รวัมี ๑๖ ค์น คั์ดเล่อกโดยสมีาชิก

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ ตามีข้อ (๑)  

 (๓) ผู้ที่รงคุ์ณ์วุัฒิด้านพ่ื่่ช สัตว์ั และป็ระมีง อย่างน้อยด้านละ ๑ ค์น รวัมี ๗ ค์น คั์ดเล่อกโดยสมีาชิกสภา

๑.๑ ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ 
NATIONAL FAMERS COUNCILS 
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ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ •	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
•	 รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คนท่ำ�	๑
•	 รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คนท่ำ�	๒

โคำรงส่ร้�งองค์ำกรต�มูพระร�ชบััญญัติส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  
พ.ศั. ๒๕๕๓

ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

ส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ

ตัวแที่่นำเกษตรกรระดัำบัอำ�เภอ

ตัวแที่่นำเกษตรกรระดัำบัตำ�บัล

ตัวแที่่นำเกษตรกรระดัำบัหมูู่บ้ั�นำ

เกษตรกร

ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ

ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

โคำรงส่ร้�งข้องส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 3



องค์ำปีระกอบัข้องส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ 
ระดัำบัช�ติ

ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

ผู้ที่่รงคุำณวุฒิ 
(๗ คำนำ)

ปีระธิ์�นำส่ภ�
เกษตรกร
จังหวัดำ

ภ�คำเหนืำอ
(๑๗ จังหวัดำ)

ปีระธิ์�นำส่ภ�
เกษตรกร
จังหวัดำ

ภ�คำกล�ง
(๒๖ จังหวัดำ)

ปีระธิ์�นำส่ภ�
เกษตรกร
จังหวัดำ

ภ�คำตะวันำออก
เฉ่ียงเหนืำอ

(๒๐ จังหวัดำ)

ปีระธิ์�นำส่ภ�
เกษตรกร
จังหวัดำ
ภ�คำใต้

(๑๔ จังหวัดำ)

ตัวแที่่นำองค์ำกรเกษตรกร 
(๑๖ คำนำ)
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 (๑) เสนอต่อค์ณ์ะรัฐมีนตร่เพ่ื่่�อกำาห่นดนโยบัายส่งเสริมีและพัื่่ฒนาค์วัามีเข้มีแข็งแก่เกษตรกร และองค์์กรเกษตรกร  

ตามีแนวัป็รัชญาเศรษฐกิจัพื่่อเพ่ื่่ยง การผลิต การแป็รรูป็ การตลาดและการคุ้์มีค์รองพ่ื่่�นท่ี่�เกษตรกรรมี

 (๒) เสนอต่อค์ณ์ะรัฐมีนตร่เพ่ื่่�อกำาห่นดนโยบัายและแนวัที่างการส่งเสริมีและพัื่่ฒนาการที่ำาเกษตรแบับัผสมีผสาน  

ระบับัวันเกษตร ระบับัเกษตรธิรรมีชาติ ระบับัไร่นาสวันผสมี ระบับัเกษตรอินที่ร่ย์ และเกษตรกรรมีรูป็แบับัอ่�น

 (๓) ให้่ค์ำาป็ร้กษาและข้อเสนอต่อค์ณ์ะรัฐมีนตร่ในการแก้ไขปั็ญห่าของเกษตรกร การพื่่ัฒนาเกษตรกรรมี รวัมีทัี่�ง 

การอนุรักษ์และการใช้ป็ระโยชน์จัากที่รัพื่่ยากรธิรรมีชาติและสิ�งแวัดล้อมี

 (๔) เสนอแผนแม่ีบัที่ต่อค์ณ์ะรัฐมีนตร่

 (๕) เสนอต่อค์ณ์ะรัฐมีนตร่เพ่ื่่�อกำาห่นดแนวัที่างการส่งเสริมีและสนับัสนุนการวิัจััย และพัื่่ฒนาองค์์ค์วัามีรู้ 

ที่างด้านพัื่่นธุิกรรมีพ่ื่่ชและสัตว์ัท้ี่องถิุ�น ผลผลิตที่าง เกษตรกรรมี และผลิตภัณ์ฑ์ท่ี่�ได้จัากการแป็รรูป็ผลผลิตที่างเกษตรกรรมี

 (๖) เสนอต่อค์ณ์ะรัฐมีนตร่เพ่ื่่�อกำาห่นดแนวัที่างการป็ระกันค์วัามีเส่�ยงของราค์าและ ผลผลิตที่างเกษตรกรรมี  

รวัมีทัี่�งการกำาห่นดสวััสดิการให้่แก่เกษตร

 (๗) เสริมีสร้างค์วัามีร่วัมีม่ีอและป็ระสานงานกับัภาค์รัฐและเอกชนทัี่�งในป็ระเที่ศและต่างป็ระเที่ศ

 (๘) พัื่่ฒนาและเสริมีสร้างค์วัามีเข้มีแข็งแก่เกษตรกรและองค์์กรเกษตรกร

 (๙) ให้่ค์วัามีเห็่นต่อนโยบัาย กฎห่มีาย ห่ร่อข้อตกลงท่ี่�เก่�ยวัข้องและม่ีผลกระที่บัต่อเกษตรกร 

 (๑๐) ให้่ค์ำาป็ร้กษาและข้อแนะนำาแก่เกษตรกร องค์์กรเกษตรกร และตามีท่ี่�สภาเกษตรกรจัังห่วััดเสนอ

 (๑๑) แต่งตั�งค์ณ์ะกรรมีการ ค์ณ์ะอนุกรรมีการ ค์ณ์ะที่ำางาน ห่ร่อท่ี่�ป็ร้กษาตามีค์วัามีจัำาเป็็น

 (๑๒) ป็ฏิิบััติการอ่�นใดตามีท่ี่�กฎห่มีายกำาห่นดให้่เป็็นอำานาจัห่น้าท่ี่�ของสภาเกษตรกรแห่่งชาติห่ร่อตามีท่ี่�ค์ณ์ะรัฐมีนตร่

มีอบัห่มีาย 

อำ�นำ�จหน้ำ�ท่ี่่�ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ
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 สภาเกษตรกรแห่่งชาติ และสภาเกษตรกรจัังห่วััด จัะเป็็นเวัท่ี่ของสมีาชิกสภาเกษตรกร ซ้่�งเป็็นตัวัแที่นของเกษตรกร 

สาขาอาช่พื่่การเกษตรต่าง ๆ ทัี่�วัป็ระเที่ศ ท่ี่�จัะมีาร่วัมีป็ร้กษาห่าร่อเพ่ื่่�อพิื่่จัารณ์ากำาห่นดแนวัที่างการพัื่่ฒนาแก้ปั็ญห่า 

ของเกษตรกรและภาค์เกษตรกรรมีอย่างยั�งย่น โดยตามีกฎห่มีาย สภาเกษตรกรแห่่งชาติ และสภาเกษตรกรจัังห่วััด  

จัะต้องจััดป็ระชุมีเพ่ื่่�อป็ร้กษาห่าร่อในกิจัการดังกล่าวัทุี่กรอบั ๒ เด่อน เพ่ื่่�อให้่สามีารถุบัรรลุเจัตนารมีณ์์ในการก่อตั�ง 

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ/สภาเกษตรกรจัังห่วััด สามีารถุขับัเค์ล่�อนการที่ำางานตามีบัที่บัาที่ภารกิจัท่ี่�กำาห่นดไว้ัในกฎห่มีาย 

อยา่งม่ีป็ระสิที่ธิิภาพื่่และป็ระสิที่ธิิผล ได้ม่ีการสร้างกลไกและกระบัวันการขับัเค์ล่�อนการที่ำางานของสภาเกษตรกรแห่่งชาติ/ 

สภาเกษตรกรจัังห่วััด ดังน่�ในการขับัเค์ล่�อนการที่ำางานของ สภาเกษตรกรแห่่งชาติ ได้จััดให้่ม่ี “ค์ณ์ะกรรมีการ” กำากับัดูแล 

การพัื่่ฒนาแก้ปั็ญห่ารายสินค้์า/รายป็ระเด็นปั็ญห่า จัำานวัน ๑๕ ค์ณ์ะ พื่่ร้อมีค์ณ์ะอนุกรรมีการ/ค์ณ์ะที่ำางาน สนับัสนุน 

การป็ฏิิบััติงานของค์ณ์ะกรรมีการดังกล่าวั โดยค์ณ์ะกรรมีการ/ค์ณ์ะอนุกรรมีการ/ค์ณ์ะที่ำางานจัะม่ีการป็ระชุมี เพ่ื่่�อพิื่่จัารณ์า 

ห่าร่อแนวัที่าง มีาตรการในการพื่่ัฒนาแก้ปั็ญห่าของเกษตรกรและภาค์เกษตรกรรมีและดำาเนินการป็ระสานงานห่น่วัยงาน 

ท่ี่�เก่�ยวัข้อง แก้ปั็ญห่าให้่กับัเกษตรกร และ/ห่ร่อจััดที่ำาเป็็นข้อเสนอย่�นต่อรัฐบัาล ห่น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง เพ่ื่่�อพิื่่จัารณ์าดำาเนินการ 

พัื่่ฒนาแก้ปั็ญห่าของเกษตรกรและภาค์เกษตรกรรมีในที่ำานองเด่ยวักันกับัสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ในส่วันของ สภาเกษตรกร 

จัังห่วััดได้จััดให้่ม่ี “ค์ณ์ะที่ำางาน” รับัผิดชอบักำากับัดูแลการพัื่่ฒนาแกปั้็ญห่ารายสินค้์า/รายป็ระเดน็ปั็ญห่าภายในแตล่ะจัังห่วััด   

โดยค์ณ์ะที่ำางานจัะม่ีการป็ระชุมีเพ่ื่่�อพิื่่จัารณ์าห่าร่อแนวัที่าง มีาตรการ ในการพัื่่ฒนาแก้ปั็ญห่าของเกษตรกร/ ภาค์เกษตรกรรมี  

และดำาเนินการป็ระสานงานห่น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง แก้ปั็ญห่าให้่กับัเกษตรกร และ/ห่ร่อจััดที่ำา เป็็นข้อเสนอย่�นต่อ 

ห่น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง เพ่ื่่�อพิื่่จัารณ์าดำาเนินการพัื่่ฒนาแก้ปั็ญห่าของเกษตรกรและภาค์เกษตรกรรมี โดยในการดำาเนินการ 

ดังกล่าวั ได้ม่ีการแต่งตั�งเกษตรกรเป็็น “ผู้ป็ฏิิบััติงานสภาเกษตรกรระดับัตำาบัล” เพื่่่�อเป็็นกลไกในการรวับัรวัมีป็ัญห่า 

ค์วัามีต้องการของเกษตรกรในพ่ื่่�นท่ี่�ตำาบัล ห่มู่ีบ้ัาน และส่�อสารไป็ ยังสภาเกษตรกรจัังห่วััด/สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด  

และ/ห่ร่อป็ระสานงานห่น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง เพ่ื่่�อการพัื่่ฒนาแก้ปั็ญห่าให้่แก่เกษตรกร

ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

ส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ 

กลไก กระบัวนำก�รขั้บัเคำลื�อนำก�รที่่ำ�ง�นำ
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ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติเป็ีนำส่ถ�บัันำแกนำหลัก
ปีระส่�นำก�รพัฒนำ�ภ�คำเกษตรกรรมู 
เพื�อให้เกษตรกรและองค์ำกรเกษตรกร
มู่คำว�มูเข้้มูแข็้งในำอ�ช่พ

 ๑. เพิื่่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่่พื่่นักงานสมีาชิกสภาเกษตรกรและผู้ป็ฏิิบััติงานในการใช้เที่ค์โนโลย่เค์ร่�องม่ีอ 

อุป็กรณ์์สำารวัจัจััดเก็บัข้อมีูลป็ัญห่าค์วัามีต้องการพื่่ัฒนาแก้ไขปั็ญห่าด้านการเกษตรและส่�อสารค์ำาแนะนำาแนวัที่าง 

แก้ไขปั็ญห่า

 ๒. เพ่ื่่�อเพิื่่�มีศักยภาพื่่พื่่นักงานสมีาชิกสภาเกษตรกรและผู้ป็ฏิิบััติงานด้านงานในการวิัเค์ราะห์่สังเค์ราะห์่ 

ข้อมูีลด้านการเกษตร ห่ร่อการวิัเค์ราะห์่ สภาพื่่แวัดล้อมีแล้วัแต่กรณ่์รวัมีทัี่�งวิัธ่ิการจััดที่ำาข้อเสนอเชิงนโยบัาย 

ห่ร่อวิัธ่ิการจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีท่ี่�ม่ีคุ์ณ์ภาพื่่

 ๓. ป็ระสานกับัห่น่วัยงานทัี่�งภาค์ราชการ/องค์์กรป็กค์รองส่วันท้ี่องถิุ�น/สถุาบัันการศ้กษา/ภาค์เอกชน 

และเกษตรกรเป้็าห่มีายในการขับัเค์ล่�อนงานโค์รงการท่ี่�ได้จัากการที่ำาแผนไป็สู่การป็ฏิิบััติ

 ๔. ส่งเสริมีสนับัสนุนองค์์ค์วัามีรู้ด้านการจััดการฟื้าร์มีแก่เกษตรกรต้นแบับัตั�งแต่การวัางแผนการผลิต 

ดำาเนินการผลิตแป็รรูป็และการตลาดรวัมีทัี่�งกำาห่นดแนวัที่างแก้ไขปั็ญห่า และพัื่่ฒนาการเกษตรโดยใช้เที่ค์โนโลย ่

เกิดผลผลิตท่ี่�แตกต่างห่ร่อเป็ล่�ยนแป็ลงวิัธ่ิการผลิตให่ม่ี ที่ำาให้่ลดต้นทุี่นพัื่่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่่และเพิื่่�มีมูีลค่์าสินค้์า

 ๕. ส่งเสริมีสนับัสนุนให่้เกษตรกรรวัมีตัวัเป็็นกลุ่มี/องค์์กรเกษตร รายสินค์้าเพ่ื่่�อดำาเนินการผลิตโดยใช้ 

เที่ค์โนโลยแ่ละนวััตกรรมีเพ่ื่่�อพัื่่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่่สินค้์าเกษตรจัากเดิมีท่ี่�มุ่ีงขายวััตถุุดิบัไป็สู่การแป็รรูป็เพิื่่�มีมูีลค่์า

 ๖. ป็ระสานห่น่วัยงานพัื่่ฒนาศักยภาพื่่ด้านการบัริห่ารจััดการธุิรกิจัของกลุ่มี/องค์์กรเกษตรกรรายสินค้์า 

ท่ี่�มุ่ีงผลิตสินค้์าเกษตรแป็รรูป็เพิื่่�มีมูีลค่์า

วิสั่ยทัี่่ศัน์ำ 

พันำธิ์กิจ

แผนำยุที่่ธิ์ศั�ส่ตร์หรือแผนำกลยุที่่ธ์ิ์ข้องหน่ำวยง�นำ
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เกษตรกรมัู�นำคำง 
 ๑. ป็ฏิิรูป็โค์รงสร้างเศรษฐกิจัฐานราก

 ๒.  เช่�อมีโยงค์วัามีสามีารถุของเกษตรกรและเข้าถุ้งถุ้งฐานที่รัพื่่ยากร

 ๓.  การพัื่่ฒนาเศรษฐกิจัช่วัภาพื่่และค์วัามีห่ลากห่ลายที่างช่วัภาพื่่

 ๔.  พัื่่ฒนาระบับัค์วัามีมัี�นค์งที่างสังค์มีของชุมีชนเกษตรกรรมี

 ๕.  การป็รับัเป็ล่�ยนโค์รงสร้างเพ่ื่่�อสนับัสนุนการขับัเค์ล่�อนยุที่ธิศาสตร์

อ�ช่พเกษตรกรรมูมัู�นำคำง
 “องค์์กรเกษตรกรเค์ร่อข่ายเข้มีแข็งโค์รงสร้างพ่ื่่�นฐานและการจััดการทัี่�วัถุ้งเกษตรกรพ้ื่่�งตนเองได้”

 ๑.  พัื่่ฒนาที่รัพื่่ยากรบุัค์ค์ลและค์วัามีเข้มีแข็งองค์์กรเกษตรกร

 ๒.  พัื่่ฒนาและคุ้์มีค์รองที่รัพื่่ยากรการผลิตที่างการเกษตรพัื่่ฒนา ป็ระสิที่ธิิภาพื่่การผลิต 

  และรักษาเสถุ่ยรภาพื่่ราค์าสินค้์าเกษตร

 ๓. แก้ไขปั็ญห่าห่น่�สินภาค์การเกษตรและสร้างค์วัามีเข้มีแข็งด้านบัริห่ารจััดการกองทุี่นการเกษตร

ระบับัเกษตรกรรมูยั�งยืนำ 
           จัากกลไกสภาเกษตรกรแห่่งชาติของค์ณ์ะที่ำางานกิจัการสภาและข้อเสนอผ่านจัากสำานักงานสภาเกษตรกร 

จัังห่วััด เป็็นข้อเสนอเชิงนโยบัายด้านต่าง ๆ  สู่การพัื่่ฒนากฎห่มีายคุ้์มีค์รองสิที่ธิิเกษตรกร เช่น Agriculture Security  

LAW  ห่ร่อ Famer Security LAW ในป็ระเที่ศ อเมีริกา อินเด่ย บัราซิ่ล อาเจันตินา

เป้ี�ปีระส่งค์ำ
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 ปั็จัจุับัันม่ีจัำานวันสมีาชิกใน ๗๗ จัังห่วััด รวัมี ๑,๗๐๙ ค์น ม่ีองค์์ป็ระกอบัของสมีาชิกในแต่ละจัังห่วััด  

ป็ระกอบัด้วัย

 (๑)  สมีาชิกท่ี่�ผ่านกระบัวันการเล่อกตั�งโดยตรงจัากเกษตรกรในระดับัตำาบัลข้�นมีาเป็็นผู้แที่นในระดับัอำาเภอ  

ซ้่�งจัะม่ีสถุานะเป็็นสมีาชิกสภาเกษตรกรจัังห่วััด จัำานวัน ๑๖ ค์น สำาห่รับัจัังห่วััดท่ี่�ม่ีจัำานวันอำาเภอไม่ีเกิน ๑๖ อำาเภอ แต่ห่าก

จัังห่วััดใดม่ีจัำานวันอำาเภอมีากกว่ัา ๑๖ อำาเภอ จัะม่ีจัำานวันสมีาชิกสภาเกษตรกรจัังห่วััดเท่ี่ากับัจัำานวันอำาเภอในจัังห่วััดนั�น

 (๒)  ผู้ที่รงคุ์ณ์วุัฒิด้านพ่ื่่ช สัตว์ั และป็ระมีง อย่างน้อยด้านละ ๑ ค์น รวัมี ๕ ค์น คั์ดเล่อก โดยสมีาชิก 

สภาเกษตรกรจัังห่วััด ตามี (๑)

๑.๒ ส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ
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ส่ำ�นัำกง�นำ 
ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

•	 เลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
•	 รองเลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คนท่ำ�	๑
•	 รองเลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คนท่ำ�	๒
•	 ผู้้้ช่วััยเลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คนท่ำ�	๑
•	 ผู้้้ช่วััยเลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ	คนท่ำ�	๒

กลุ่มการกำากับัด้แล 

การบัริหารจัำดการท่ำ�ด่

หน่ำวยง�นำส่่วนำกล�ง
หน่ำวยง�นำส่่วนำภูมิูภ�คำ

ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ  
๗๗ จังหวัดำ

 สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด ที่ำาห่น้าท่ี่�เป็็นฝ่ั้ายเลขานุการ รับัผิดชอบั 

ในการป็ฏิิบััติงานป็ระจัำาวัันของสภาเกษตรกรแห่่งชาติสภาเกษตรกรจัังห่วััด และสนับัสนุนการดำาเนินงานของค์ณ์ะกรรมีการ/ 

ค์ณ์ะอนุกรรมีการ/ค์ณ์ะที่ำางาน/ผู้ป็ฏิิบััติงานสภาเกษตรกรระดับัตำาบัล รวัมีทัี่�งที่ำาห่น้าท่ี่�บูัรณ์าการ ป็ระสานงานกับั 

ห่น่วัยงานต่างๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้อง เพ่ื่่�อการพัื่่ฒนาแก้ปั็ญห่าของเกษตรกรและภาค์เกษตรกรรมี

๑.๓ ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ/ 
 ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ

โคำรงส่ร้�งข้องส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ
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ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ (ส่กช.)

กลุ่มการกำากับัด้แลการบัริหารจัำดการท่ำ�ด่

ภารกิจำ
ด้านอำานวััยการ

ภารกิจำ
ด้านกิจำการสภา

ภารกิจำด้านยุทำธศาสตร์
การเกษตรวิััจัำย	

ประเมินผู้ล	และส่งเสริม
กิจำการพิัเศษ

ภารกิจำด้านส่งเสริม
การม่ส่วัันร่วััม	

และขั้บัเคล่�อนแผู้น
พััฒนาการเกษตร

ภารกิจำ
ด้านสำานักงานสภา

เกษตรกรจัำงหวัััด	(สกจำ.)

ส่ำ�นัำก
บัริห�รกล�ง

ส่ำ�นัำกกิจก�ร 
ส่ภ�และวิช�ก�ร

ส่ำ�นัำกยุที่่ธิ์ศั�ส่ตร์
ก�รเกษตร วิจัย

ปีระเมิูนำผล  
และส่่งเส่ริมู 
กิจก�รพิเศัษ

ส่ำ�นัำกส่่งเส่ริมู
ก�รมู่ส่่วนำร่วมู
และขั้บัเคำลื�อนำ 
แผนำพัฒนำ� 
ก�รเกษตร

ส่ำ�นัำกง�นำ
ส่ภ�เกษตรกร
จังหวัดำ ๗๗ 

จังหวัดำ

•	 ส่วัันอำานวััยการ
•		 ส่วัันทำรัพัยากรบุัคคล

•	 ฝ่่ายบัริหารทัำ�วััไป
•	 ส่วัันกิจำการสภา 
	 และการประชุม
•	 ส่วัันกฎหมาย

•	 ฝ่่ายบัริหารทัำ�วััไป
•	 ส่วัันยุทำธศาสตร์ 
	 พััฒนาการเกษตร
•	 ส่วัันวิััจัำยและติดตาม 
	 ประเมินผู้ล
•	 ส่วัันการต่างประเทำศ

•	 ฝ่่ายบัริหารทัำ�วััไป
•	 ส่วัันส่งเสริมการม่ 
	 ส่วัันร่วััม
•	 ส่วัันขั้บัเคล่�อนแผู้น 
	 พััฒนาการเกษตร
•	 ส่วัันสารสนเทำศ

•	 ฝ่่ายอำานวััยการ
•	 ส่วัันยุทำธศาสตร์ 
	 การเกษตร
•	 ส่วัันขั้บัเคล่�อนและ 
	 การม่ส่วัันร่วััม
•	 ส่วัันประเมินผู้ลและ 
	 กำากับัการบัริหาร 
	 จัำดการท่ำ�ด่

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 11



๑.  ป็รับัโค์รงสร้างกลุ่มีเกษตรกร องค์์กรเกษตรกรเศรษฐกิจัฐานรากสู่ผู้ป็ระกอบัการสินค้์าเกษตรม่ีออาช่พื่่

๒. แก้ไขปั็ญห่าห่น่�สินภาค์เกษตรและสร้างค์วัามีเข้มีแข็งด้านบัริห่ารจััดการกองทุี่นการเกษตร

๓. สร้างค์วัามีเข้มีแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจัฐานรากด้วัยกระบัวันการม่ีส่วันร่วัมีเค์ร่อข่ายชุมีชน

๔. พัื่่ฒนาป็ระสิที่ธิิภาพื่่การผลิตและรักษาเสถุ่ยรภาพื่่ราค์าสินค้์าเกษตร

๕. โค์รงการป็ฏิิรูป็เศรษฐกิจัฐานรากโดยใช้พ่ื่่�นท่ี่�ตัวัตั�ง 

๖. พัื่่ฒนาและคุ้์มีค์รองที่รัพื่่ยากรการผลิตที่างการเกษตร

๗. พัื่่ฒนาที่รัพื่่ยากรบุัค์ค์ลและค์วัามีเข้มีแข็งขององค์์กรเกษตรกร

เป้ี�ปีระส่งค์ำ
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ระดับัตำาแหน่ง
กรอบัอัตรากำาลัง ผู้้้ครองตำาแหน่ง

ส่วัันกลาง ส่วัันภ้มิภาค ส่วัันกลาง ส่วัันภ้มิภาค

บัริห่ารสูง ๑ - ๑ -

บัริห่ารต้น ๔ - ๒ -

อำานวัยการสูง ๔ ๗๗ ๔ ๗๑

อำานวัยการต้น ๑๔ ๑๑๐ ๗ ๘๐

ป็ฏิิบััติงาน/ป็ฏิิบััติการ/อาวุัโส ๓๓ ๓๕๒ ๓๐ ๓๔๑

รวัมี ๕๖ ๕๙๕ ๔๔ ๔๙๒

รวััมทัำ�งสิ�น ๕๙๕ ๕๓๖

หมายเหตุ	ข้อมูีล ณ์ วัันท่ี่� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กรอบัอัตร�กำ�ลังภ�พรวมูข้องส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ 
ปีระจำ�ปีงีบัปีระมู�ณ ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 13



คำณะกรรมูก�รปีระจำ�ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ
 (๑) ค์ณ์ะกรรมีการกิจัการสภาเกษตรกรแห่่งชาติ

 (๒) ค์ณ์ะกรรมีการด้านยุที่ธิศาสตร์ การขับัเค์ล่�อนแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมี และงบัป็ระมีาณ์

 (๓) ค์ณ์ะกรรมีการส่งเสริมีและพัื่่ฒนาศักยภาพื่่ในการแข่งขันที่างการเกษตร สิที่ธิิเกษตรกร สิที่ธิิท่ี่�ดินที่ำากิน  

  สิที่ธิิการเข้าถุ้งแห่ล่งทุี่น และห่น่�สินเกษตรกร

 (๔) ค์ณ์ะกรรมีการด้านการเกษตรตามีห่ลักป็รัชญาของเศรษฐกิจัพื่่อเพ่ื่่ยง

 (๕) ค์ณ์ะกรรมีการการพัื่่ฒนาเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร และเค์ร่อข่าย

 (๖) ค์ณ์ะกรรมีการด้านข้าวั

 (๗) ค์ณ์ะกรรมีการด้านยางพื่่ารา

 (๘) ค์ณ์ะกรรมีการด้านพ่ื่่ชไร่

 (๙) ค์ณ์ะกรรมีการด้านพ่ื่่ชสวัน

 (๑๐) ค์ณ์ะกรรมีการด้านป็าล์มีนำ�ามัีน และพ่ื่่ชพื่่ลังงาน

 (๑๑) ค์ณ์ะกรรมีการด้านป็ศุสัตว์ั

 (๑๒) ค์ณ์ะกรรมีการด้านป็ระมีง

 (๑๓) ค์ณ์ะกรรมีการด้านเกษตรกรรมีอ่�นๆ

 (๑๔) ค์ณ์ะกรรมีการด้านที่รัพื่่ยากรธิรรมีชาติและสิ�งแวัดล้อมี การพื่่ัฒนาแห่ล่งนำ�าและจััดระบับั ชลป็ระที่าน 

  เพ่ื่่�อเกษตรกรรมี

 (๑๕) ค์ณ์ะกรรมีการด้านกิจัการการเกษตรระห่ว่ัางป็ระเที่ศ

๑.๔ คำณะกรรมูก�ร/คำณะอนุำกรรมูก�ร/คำณะที่่ำ�ง�นำ/ 
 ผู้ปีฏิิบััติง�นำ ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ
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๑.๕ ยุที่่ธิ์ศั�ส่ตร์

ยุที่่ธิ์ศั�ส่ตร์ท่ี่่� ๑ ส่ร้�งระบับัก�รแก้ไข้ปัีญห�ข้องเกษตรกรให้รวดำเร็ว และมู่ปีระสิ่ที่่ธิิ์ภ�พ

กลยุที่่ธ์ิ์/แนำวที่่�งก�รพัฒนำ�

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๑.๑ พัื่่ฒนากระบัวันการรับัรู้ข้อเท็ี่จัจัริงของปั็ญห่า นำาปั็ญห่ามีาวิัเค์ราะห์่  

  จััดที่ำาข้อเสนอเชิงนโยบัาย และเสนอห่น่วัยงานรวัมีทัี่�งติดตามีผลการช่วัยเห่ล่อ

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๑.๒ เพิื่่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่่พื่่นักงาน สมีาชิกสภาเกษตรกร และค์ณ์ะผู้ป็ฏิิบััติงานในการแก้ไขปั็ญห่า 

  ให้่แก่เกษตรกรโดยรวัดเร็วั

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๑.๓ การใช้เที่ค์โนโลย ่เค์ร่�องม่ีออุป็กรณ์์ในการสำารวัจั จััดเก็บัและ ป็ระมีวัลผลข้อมูีล 

  เพ่ื่่�อแก้ไขปั็ญห่า

ยุที่่ธิ์ศั�ส่ตร์ท่ี่่� ๒  พัฒนำ�ข่้ดำคำว�มูส่�มู�รถก�รจัดำที่่ำ�แผนำพัฒนำ�เกษตรกรรมู 
 ท่ี่่�ส่อดำคำล้องกับัส่ภ�พภูมิูสั่งคำมู

กลยุที่่ธ์ิ์/แนำวที่่�งก�รพัฒนำ�

 กลยุทำธ์ท่ำ�	๒.๑ พัื่่ฒนากระบัวันการรวับัรวัมีข้อมูีลสภาพื่่ปั็ญห่าในพ่ื่่�นท่ี่�การวิัเค์ราะห์่ ศักยภาพื่่เพ่ื่่�อจััดที่ำา 

  โค์รงการ/กิจักรรมีด้านการเกษตร

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๒.๒ พัื่่ฒนาบุัค์ลากร พื่่นักงาน สมีาชิกสภาเกษตรกร และค์ณ์ะ ผู้ป็ฏิิบััติงานด้านการจััดที่ำา 

  แผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมี

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๒.๓	 การป็ระสานห่น่วัยงานและภาค่์ภาค์ส่วันท่ี่�เก่�ยวัข้องเพ่ื่่�อ ขับัเค์ล่�อน โค์รงการ/กิจักรรมี 

  ไป็สู่การป็ฏิิบััติ รวัมีทัี่�งติดตามีผล

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 15



ยุที่่ธิ์ศั�ส่ตร์ท่ี่่� ๓  ก�รส่ร้�งคำว�มูเข้้มูแข็้งแก่เกษตรกร องค์ำกรเกษตรกร  
 ยุวเกษตรกรและเคำรือข่้�ย

กลยุที่่ธ์ิ์/แนำวที่่�งก�รพัฒนำ�

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๓.๑ ส่งเสริมีให้่เกษตรกรม่ีองค์์ค์วัามีรู้ด้านการจััดการฟื้าร์มี สามีารถุนำาค์วัามีรู้ไป็ป็ฏิิบััติ 

  และแบ่ังปั็นค์วัามีรู้แก่เกษตรกรอ่�น

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๓.๒	 ส่งเสริมีให้่กรรมีการและพื่่นักงานขององค์์กรเกษตรกร และ กลุ่มียุวัเกษตรกรม่ีค์วัามีรู้ 

  ในการจััดการองค์์กร และการดำาเนินธุิรกิจั/กิจักรรมี รวัมีทัี่�งการสร้างเค์ร่อข่าย

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๓.๓  ติดตามีและร่วัมีดำาเนินงานตามีนโยบัายเกษตรกรรมีของส่วันราชการ  

  และภาค่์เค์ร่อข่ายท่ี่�เก่�ยวัข้อง 

ยุที่่ธิ์ศั�ส่ตร์ท่ี่่� ๔  ส่นัำบัส่นุำนำและส่่งเส่ริมูก�รพัฒนำ�สิ่นำค้ำ�ข้องเกษตรกร 
 สู่่เกษตรอุตส่�หกรรมู 

กลยุที่่ธ์ิ์/แนำวที่่�งก�รพัฒนำ�

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๔.๑	 การจััดตั�งและสร้างค์วัามีเข้มีแข็งของเกษตรกร องค์์กร เกษตรกรรายสินค้์า  

  รวัมีทัี่�งการสร้างเค์ร่อข่าย

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๔.๒	 การใช้เที่ค์โนโลย่ห่ร่อนวััตกรรมีเพ่ื่่�อพัื่่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่่มีาตรฐาน สินค้์าเกษตรแป็รรูป็ขั�นต้น  

  และ SME เกษตร

	 กลยุทำธ์ท่ำ�	๔.๓	 การพัื่่ฒนาเกษตรอุตสาห่กรรมีขนาดให่ญ่ โดยใช้เที่ค์โนโลย่ห่ร่อ นวััตกรรมีขั�นสูง
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๒.๑ ข้้อเส่นำอ/ก�รปีระส่�นำง�นำ

๑. ข้้อเส่นำอ/คำว�มูเห็นำต่อนำโยบั�ย กฎหมู�ย หรือข้้อตกลงท่ี่่�เก่�ยวข้้อง 
 และมู่ผลกระที่่บัต่อเกษตรกร

๑.๑) ข้้อเส่นำอเชิงนำโยบั�ยข้องส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติปีงีบัปีระมู�ณ ๒๕๖๓  
 (ตั�งแต่ตุล�คำมู ๒๕๖๒ ถึงสิ่�นำเดืำอนำกันำย�ยนำ ๒๕๖๓)
 ตามีพื่่ระราชบััญญัติสภาเกษตรกรแห่่งชาติ กำาห่นดให้่สภาเกษตรกรแห่่งชาติม่ีอำานาจัห่น้าท่ี่�สำาคั์ญห่ลายป็ระการ  
ได้แก่ มีาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๕) และ (๖) เสนอต่อค์ณ์ะรัฐมีนตร่เพ่ื่่�อกำาห่นดนโยบัายส่งเสริมีพัื่่ฒนาค์วัามีเข้มีแข็งแก่เกษตรกร 
และองค์์กรเกษตรกร ตามีแนวัป็รัชญาของเศรษฐกิจัพื่่อเพ่ื่่ยง การที่ำาเกษตรแบับัผสมีผสาน ระบับัวันเกษตร เกษตรธิรรมีชาติ  
ระบับัไร่นาสวันผสมี ระบับัเกษตรอินที่ร่ย์ และเกษตรกรรมีรูป็แบับัอ่�น ส่งเสริมีและสนับัสนุนการวิัจััย และพัื่่ฒนาองค์์ค์วัามีรู้ 
ด้านพื่่ันธิุกรรมีพ่ื่่ชและสัตวั์ท้ี่องถิุ�น ผลิตผลที่างเกษตรกรรมี และผลิตภัณ์ฑ์ท่ี่�ได้จัากการแป็รรูป็ผลผลิตที่างเกษตรกรรมี  
รวัมีทัี่�งป็ระกันค์วัามีเส่�ยงของราค์าและผลผลิตที่างเกษตรกรรมี การกำาห่นดสวััสดิการให้่แก่เกษตรกร นอกจัากนั�นมีาตรา ๑๑ (๙)  
ให้่ค์วัามีเห็่นต่อนโยบัาย กฎห่มีาย ห่ร่อข้อตกลงท่ี่�เก่�ยวัข้องและมี่ผลกระที่บัต่อเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรแห่่งชาต ิ
ได้แต่งตั�งค์ณ์ะกรรมีการป็ระจัำาสภาเกษตรกรแห่่งชาติ จัำานวัน ๑๕ ค์ณ์ะ ซ้่�งค์รอบัค์ลุมีด้านการเกษตร เช่น ค์ณ์ะกรรมีการ 
ด้านข้าวั ค์ณ์ะกรรมีการด้านป็ศุสัตว์ั ค์ณ์ะกรรมีการด้านป็ระมีง ค์ณ์ะกรรมีการด้านพ่ื่่ชไร่ ค์ณ์ะกรรมีการด้านพ่ื่่ชสวัน  
ค์ณ์ะกรรมีการด้านยางพื่่ารา และค์ณ์ะกรรมีการด้านป็าล์มีนำ�ามัีน เป็็นต้น ที่ำาห่น้าท่ี่�รวับัรวัมีป็ัญห่าค์วัามีเด่อดร้อน 
ของเกษตรกรจัากแห่ลง่ต่างๆ เช่น จัากสภาเกษตรกรจัังห่วััด สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด ห่ร่อจัากกลุ่มี/องค์์กรเกษตรกร 
ต่างๆ แล้วัพิื่่จัารณ์าจััดที่ำาข้อเสนอเชิงนโยบัายเสนอห่น่วัยงานท่ี่�รับัผิดชอบัระดับักรมี กระที่รวัง นายกรัฐมีนตร่  
ห่ร่อสภานิติบััญญัติแห่่งชาติ ให้่ดำาเนินการแก้ไขปั็ญห่า โดยในปี็ ๒๕๖๓ ม่ีข้อเสนอเชิงนโยบัายท่ี่�สำาคั์ญ ดังน่�

 ๑) เรื�อง ข้อรับัก�รส่นัำบัส่นุำนำพันำธ์ุิ์ไก่ไข่้ต�มูคำว�มูต้องก�รข้องเกษตรกรร�ยย่อย

  จ�ก คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ัั

  เส่นำอต่อ 
  อธิิบัด่กรมีป็ศุสัตว์ั 

  ห่นังส่อสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สกช. ๐๒๐๗/๒๑๘๐ ลงวัันท่ี่� ๑๖ ตุลาค์มี ๒๕๖๒

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  ๑) ขอรับัการสนับัสนุนพัื่่นธ์ุิไก่ไข่ตามีค์วัามีต้องการของเกษตรกรรายย่อย

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ

 ๒) เรื�อง ข้้อเส่นำอเชิงนำโยบั�ยด้ำ�นำปีศุัสั่ตว์ 

  จ�ก คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ัั

  เส่นำอต่อ
  ๑) นายกรัฐมีนตร่ 

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๒๒๗ ลงวัันท่ี่� ๑๖ ตุลาค์มี ๒๕๖๒
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  ๒) รัฐมีนตร่ว่ัาการกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๒๒๘ ลงวัันท่ี่� ๑๖ ตุลาค์มี ๒๕๖๒

  ๓) รัฐมีนตร่ว่ัาการกระที่รวังการค์ลัง

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๒๒๙ ลงวัันท่ี่� ๑๖ ตุลาค์มี ๒๕๖๒

  ๔) รัฐมีนตร่ว่ัาการกระที่รวังพื่่าณิ์ชย์

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๒๓๐ ลงวัันท่ี่� ๑๖ ตุลาค์มี ๒๕๖๒

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  ๑) ปั็ญห่าเร่�องโรค์ป็ากและเท้ี่าเป้็�อย (FMD)

  ๒) ข้อเสนอในการป้็องกันโรค์อหิ่วัาต์แอฟื้ริกาในสุกร (ASF)

  ๓) การจััดให้่ม่ีโรงฆ่่าสัตว์ัขนาดเล็กป็ระจัำาตำาบัลท่ี่�ถูุกสุขลักษณ์ะ

  ๔) การข้�นที่ะเบ่ัยนฟื้าร์มีเล่�ยงสุกร

  ๕) ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิเร่�องการป้็องกันโรค์ให้่แก่เกษตรกร

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ
  ๑) ห่นังส่อสำานักเลขาธิิการนายกรัฐมีนตร่ ท่ี่� นร ๐๔๐๓ (กน)/๑๑๑๓๔ ลงวัันท่ี่� ๑ พื่่ฤศจิักายน ๒๕๖๒ 

สำานักเลขาธิิการนายกรัฐมีนตร่ได้นำากราบัเร่ยนนายกรัฐมีนตร่พิื่่จัารณ์าแล้วั ม่ีบััญชาให้่ส่งข้อเสนอดังกล่าวัเร่ยน รองนายก 

รัฐมีนตร่ (นายจุัรินที่ร์ ลักษณ์วิัศิษฎ์) และส่งเร่�องให้่กระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์พิื่่จัารณ์าตามีอำานาจัห่น้าท่ี่�ต่อไป็

  ๒) ห่นังส่อสำานักงานป็ลัดกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ ท่ี่� กษ ๐๒๒๐/๖๘๑๔ ลงวัันท่ี่� ๗ พื่่ฤศจิักายน  

๒๕๖๒ สำานักงานป็ลัดกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์แจ้ังว่ัา ได้ส่งเร่�องให้่กรมีป็ศุสัตว์ัพิื่่จัารณ์าดำาเนินการต่อไป็แล้วั  

ห่ากผลดำาเนินการเป็็นป็ระการใด ห่น่วัยงานดังกล่าวัจัะแจ้ังให้่ที่ราบัโดยตรงต่อไป็

  ๓) ห่นังส่อกรมีป็ศุสัตว์ั ท่ี่� กษ ๐๖๑๐.๐๗/๓๗๘๑๒ ลงวัันท่ี่� ๒๐ ธัินวัาค์มี ๒๕๖๒ กรมีป็ศุสัตว์ัแจ้ังว่ัา

   (๑) ป็ระเดน็ปั็ญห่าเร่�องโรค์ป็ากและเที่า้เป้็�อย (FMD)ได ้จััดห่าวััค์ซ่่นโรค์ป็ากและเที่า้เป้็�อยท่ี่�ม่ีคุ์ณ์ภาพื่่ 

ให้่เพ่ื่่ยงพื่่อ ม่ีการค์วับัคุ์มีดำาเนินการฉ่ดวััค์ซ่่นป้็องกันโรค์อย่างเข้มีงวัด

   (๒) ป็ระเด็นข้อเสนอในการป็้องกันโรค์อหิ่วัาต์แอฟื้ริกาในสุกร (ASF) ได้ม่ีการป็ระสานห่น่วัยงาน 

ท่ี่�เก่�ยวัข้องในการตรวัจัสอบัการนำาเข้าอย่างเข้มีงวัด รวัมีทัี่�งปั็จัจุับัันพื่่ระราชบััญญัติโรค์ระบัาดสัตว์ั พื่่.ศ. ๒๕๕๘ ม่ีบัที่ลงโที่ษ 

ผู้กระที่ำาค์วัามีผิดจัากการนำาเข้าส่งออกห่ร่อนำาผ่านราชอาณ์าจัักร นอกจัากนั�นกรมีป็ศุสัตว์ัได้ดำาเนินมีาตรการเก่�ยวักับั 

ห้่องป็ฏิิบััติการเค์ล่�อนท่ี่� เพ่ื่่�อเฝ้ั้าระวัังและค์วับัคุ์มีการเค์ล่�อนย้ายแล้วั ดำาเนินการจััดซ่่�อเค์ร่�องตรวัจัวิัเค์ราะห์่สารพัื่่นธุิกรรมี 

ในสภาพื่่จัรงิแบับัเค์ล่�อนท่ี่� ซ้่�งเค์ร่�องตรวัจัดังกล่าวัสามีารถุตรวัจัห่าสารพื่่นัธุิกรรมีของเช่�อโรค์อหิ่วัาต์แอฟื้รกิาในสกุรไดใ้นพ่ื่่�นท่ี่�  

เจ้ัาห่น้าท่ี่�ไม่ีต้องเดินที่างเพ่ื่่�อส่งตัวัอย่างท่ี่�ห้่องป็ฏิิบััติการ ลดระยะเวัลา ขั�นตอนในการตรวัจัวิันิจัฉัยและเพิื่่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่่ 

ในการค์วับัคุ์มีโรค์

   (๓) ป็ระเด็นการจััดให้่ม่ีโรงฆ่่าสัตว์ั กรมีป็ศุสัตว์ัได้ป็ระกาศกฎกระที่รวัง กำาห่นดห่ลักเกณ์ฑ์ วิัธ่ิการ 

และเง่�อนไขการจััดตั�งโรงฆ่่าสัตว์ั โรงพัื่่กสัตว์ัและการฆ่่าสัตว์ั พื่่.ศ. ๒๕๕๕ ม่ีสาระสำาคั์ญท่ี่�กำาห่นดเร่�องโค์รงสร้าง 

และระบับัการบัริห่ารจััดการในโรงฆ่่าสัตว์ัท่ี่�ถูุกต้องตามีห่ลักสุขลักษณ์ะ สุขอนามัีย ค์วัามีป็ลอดภัยด้านอาห่าร ด้านสวััสดิภาพื่่สัตว์ั  

ด้านการป้็องกันโรค์ระบัาดสัตว์ัและค์วัามีเห่มีาะสมีของแต่ละท้ี่องท่ี่� พื่่ร้อมีทัี่�งได้ม่ีห่นังส่อสั�งการให้่ป็ศุสัตว์ัจัังห่วััดทุี่กจัังห่วััด 

เข้มีงวัดการตรวัจัสอบัโรงฆ่่าสัตว์ัให้่เป็็นไป็ตามีกฎห่มีายอย่างเค์ร่งค์รัด

   (๔) ป็ระเด็นการข้�นที่ะเบ่ัยนฟื้าร์มีเล่�ยงสุกรทุี่กฟื้าร์มีและข้�นที่ะเบ่ัยนสุกรทุี่กตัวัได้ดำาเนินการ 

ข้�นที่ะเบ่ัยนฟื้าร์มีเล่�ยงสุกร และข้�นที่ะเบ่ัยนสุกรทุี่กตัวัเป็็นป็ระจัำาทุี่กปี็ เพ่ื่่�อจัะได้ค์วับัคุ์มีการเล่�ยงและค์วับัคุ์มีโรค์ได้ 

อยา่งม่ีป็ระสิที่ธิิภาพื่่
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   (๕) ป็ระเด็นการป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิ -กรมีป็ศุสัตว์ัได้ดำาเนินมีาตรการเก่�ยวักับัการให้่ค์วัามีรู้เกษตรกรแล้วั  

โดยอบัรมีเกษตรกรผู้เล่�ยงสุกรรายย่อยสำาห่รับัการจััดที่ำาระบับัการป้็องกันโรค์ในฟื้าร์มีสุกรรายย่อยเพ่ื่่�อการป้็องกัน 

โรค์อหิ่วัาต์แอฟื้ริกาในสุกร เพ่ื่่�อให้่เกษตรกรผู้เล่�ยงสุกรรายย่อยม่ีค์วัามีรู้ ค์วัามีเข้าใจัในเร่�องการเฝ้ั้าระวััง ค์วับัคุ์มี ป้็องกัน 

โรค์อห่ิวัาต์แอฟื้ริกาในสุกร และจััดพื่่ิมีพ์ื่่ส่�อป็ระชาสัมีพัื่่นธิ์ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับัโรค์ สำาห่รับัแจักจ่ัายและเป็็นส่�อการให่้ค์วัามีรู้ 

แก่ป็ระชาชนทัี่�งท่ี่�เป็็นเกษตรกรผู้เล่�ยงสุกรและป็ระชาชนทัี่�วัไป็

   (๖) ป็ระเด็นของกระที่รวังการค์ลัง ๑) ป็ระเมิีนการจััดเก็บัภาษ่รายได้ภาค์การเกษตรทุี่กชนิดให้่ม่ี 

ค์วัามีเป็็นธิรรมีเพิื่่�มีมีากข้�นแก่เกษตรกร โดยย้ดต้นทุี่นท่ี่�เป็็นจัริง ๒) ยกเว้ันการเก็บัภาษ่อุป็กรณ์์เค์ร่�องม่ีอที่างเกษตรทุี่กชนิด

 ๓) เรื�อง ก�รปีระก�ศับัังคัำบัใช้พระร�ชบััญญัติกักพืช พ.ศั. ๒๕๐๗  
  ในำก�รนำำ�เข้้�มัูนำส่ำ�ปีะหลังและผลิตภัณฑ์์มัูนำส่ำ�ปีะหลังและในำพื�นำท่ี่่� 
  ท่ี่่�มู่ก�รระบั�ดำข้องโรคำใบัด่ำ�งในำมัูนำส่ำ�ปีะหลัง

  จ�ก คณะกรรมการด้านพ่ัชไร่

  เส่นำอต่อ
  นายกรัฐมีนตร่

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช ๐๑๐๑/๒๔๒ ลงวัันท่ี่� ๑๒ พื่่ฤศจิักายน ๒๕๖๒

  รัฐมีนตร่ว่ัาการกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช ๐๑๐๑/๒๔๓ ลงวัันท่ี่� ๑๒ พื่่ฤศจิักายน ๒๕๖๒

  ป็ลัดกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ 

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช ๐๑๐๑/๒๔๔ ลงวัันท่ี่� ๑๒ พื่่ฤศจิักายน ๒๕๖๒

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  เสนอให้่นำาป็ระกาศบัังคั์บัใช้พื่่ระราชบััญญัติกักพ่ื่่ช พื่่.ศ. ๒๕๐๗ มีากำาห่นดใช้ในการนำาเข้ามัีนสำาป็ะห่ลัง 
และผลิตภัณ์ฑ์มัีนสำาป็ะห่ลัง โดยใช้มีาตรการที่างกฎห่มีายเข้ามีาเก่�ยวัข้องในการตรวัจัสอบัพ่ื่่ช ศัตรูพ่ื่่ช ตลอดทัี่�งการค์วับัคุ์มี 
การเค์ล่�อนย้ายพ่ื่่ชและผลิตผลพ่ื่่ชเพ่ื่่�อการนำาเข้าและส่งออกและเป็็นวิัธ่ิการป้็องกันกำาจััดศัตรูพ่ื่่ชท่ี่�สำาคั์ญวิัธ่ิห่น้�ง เพ่ื่่�อป้็องกัน 
ศัตรูพ่ื่่ชร้ายแรงจัากต่างป็ระเที่ศไม่ีให้่แพื่่ร่ระบัาดเข้ามีาในป็ระเที่ศไที่ยรวัมีถุ้งป้็องกันการระบัาดของศัตรูพ่ื่่ชภายในป็ระเที่ศ 
และที่ำาให้่ป็ระเที่ศไที่ยสามีารถุส่งออกพ่ื่่ชและผลิตผลพ่ื่่ชไป็ยังต่างป็ระเที่ศได้ตามีเง่�อนไข

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ
  ๑) ห่นังส่อกรมีวิัชาการเกษตรท่ี่� กษ ๐๙๑๓/๖๗๖๑ ลงวัันท่ี่� ๑๘ ธัินวัาค์มี ๒๕๖๒
   กรมีวิัชาการเกษตรแจ้ังแนวัที่างการดำาเนินงานเก่�ยวักับัการนำาเข้าและการเค์ล่�อนยา้ยท่ี่อนพัื่่นธ์ุิในพ่ื่่�นท่ี่� 
ม่ีการระบัาดของโรค์ ดังน่�
   (๑) ในการป็ระกาศเขตค์วับัค์ุมีศัตรูพ่ื่่ชตามีพื่่ระราชบััญญัติกักพ่ื่่ช พื่่.ศ. ๒๕๐๗ และท่ี่�แก้ไขเพิื่่�มีเติมี  
จัะต้องม่ีการปิ็ดป็ระกาศไว้ั ณ์ ศาลากลางจัังห่วััด ท่ี่�ว่ัาการอำาเภอ ท่ี่�ที่ำาการของกำานัน และท่ี่�ที่ำาการของผู้ให่ญ่บ้ัาน 
ในท้ี่องท่ี่�นั�นๆ เม่ี�อป็ระกาศเขตค์วับัคุ์มีศัตรูพ่ื่่ชแล้วั ห้่ามีมิีให้่บุัค์ค์ลใด นำาพ่ื่่ช ศัตรูพ่ื่่ชห่ร่อพื่่าห่ะออกไป็นอกห่ร่อนำาเข้ามีา 
ในเขตค์วับัคุ์มีศัตรูพ่ื่่ช ห่ากไม่ีป็ฏิิบััติตามี ต้องระวัางโที่ษป็รับัไม่ีเกินสองห่ม่ี�นบัาที่ และในการที่ำาลายศัตรูพ่ื่่ชเกษตรกรจัะต้อง 
เป็็นผู้รับัผิดชอบัค่์าใช้จ่ัายในการที่ำาลายเอง และห้่ามีที่ำาการเค์ล่�อนย้ายพ่ื่่ชในพ่ื่่�นท่ี่�ท่ี่�ป็ระกาศเขตค์วับัคุ์มี
   (๒) ในจัังห่วััดนค์รราชส่มีา กาญจันบุัร่ ขอนแก่น และนค์รสวัรรค์์ ม่ีการค์วับัคุ์มีการขนย้ายท่ี่อนพัื่่นธ์ุิ 
มัีนสำาป็ะห่ลัง โดยใช้พื่่ระราชบััญญัติว่ัาด้วัยราค์าสินค้์าและบัริการ พื่่.ศ. ๒๕๔๒ ของค์ณ์ะกรรมีการกลางว่ัาด้วัยราค์าสินค้์า 
และบัริการ กระที่รวังพื่่าณิ์ชย์ ซ้่�งสามีารถุลดการระบัาดของโรค์ใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลังได้ เน่�องจัากการเค์ล่�อนย้ายท่ี่อนพัื่่นธ์ุิ 
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จัะต้องแจ้ังการขนย้ายต่อพื่่นักงานเจ้ัาห่น้าท่ี่� และมี่การตรวัจัสอบัที่่อนพัื่่นธ์ุิก่อนการเค์ล่�อนย้ายโดยค์วัามีร่วัมีม่ีอของ 
ค์ณ์ะกรรมีการท่ี่�แต่งตั�งข้�นในระดับัจัังห่วััด ซ้่�งไม่ีกระที่บัต่อกิจักรรมีอ่�นท่ี่�เก่�ยวัข้องกับัมัีนสำาป็ะห่ลัง

 ๔) เรื�อง ข้้อเส่นำอเชิงนำโยบั�ยด้ำ�นำปีระมูง

  จ�ก คณะกรรมการด้านประมง

  เส่นำอต่อ 
  นายกรัฐมีนตร่ 

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๒๕๐ ลงวัันท่ี่� ๒๕ พื่่ฤศจิักายน ๒๕๖๒

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  เสนอขอแก้ไขพื่่ระราชกำาห่นดการป็ระมีง พื่่.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิื่่�มีเติมี ฉบัับัท่ี่� ๒ พื่่.ศ. ๒๕๖๐  

มีาตรา ๑๔, ๗๔, ๙๑, ๑๕๖ และ ๑๕๗

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ
  ๑) ห่นังส่อสำานักเลขาธิิการนายกรัฐมีนตร่ ท่ี่� นร ๐๔๐๓ (กน)/๑๒๘๒๘ ลงวัันท่ี่� ๑๑ ธัินวัาค์มี ๒๕๖๒ 

นายกรัฐมีนตร่ม่ีบััญชาให้่ส่งเร่�องให้่รองนายกรัฐมีนตร่ (นายจุัรินที่ร์ ลักษณ์วิัศิษฎ์) และส่งเร่�องให้่กระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์

พิื่่จัารณ์าตามีอำานาจัห่น้าท่ี่�ต่อไป็

  ๒) ห่นังส่อกรมีป็ระมีง ท่ี่� กษ ๐๕๐๒.๒/๖๖๑ ลงวัันท่ี่� ๒๗ มีกราค์มี ๒๕๖๓ -กรมีป็ระมีงได้รับัมีอบัห่มีาย 

จัากกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ให้่พิื่่จัารณ์าแล้วั ขอเร่ยนว่ัากรมีป็ระมีงได้ม่ีค์ำาสั�งท่ี่� ส ๔๖/๕๖๒ เร่�อง แต่งตั�งค์ณ์ะที่ำางาน 

พิื่่จัารณ์าแก้ไขป็รับัป็รุงกฎห่มีาย ลงวัันท่ี่� ๑๕ ตุลาค์มี ๒๕๖๒ และค์ำาสั�งท่ี่� ๙๗๕๖๒ เร่�อง แก้ไขเพิื่่�มีเติมีค์ำาสั�งแต่งตั�ง 

ค์ณ์ะที่ำางานพิื่่จัารณ์าแกไ้ขป็รบััป็รุงกฎห่มีาย ลงวัันท่ี่� ๑๔ พื่่ฤศจิักายน ๒๕๖๒ ซ้่�งป็ระกอบัดว้ัยผู้ท่ี่�เก่�ยวัข้องทุี่กภาค์ส่วัน เพ่ื่่�อเป็็น 

ช่องที่างในการพิื่่จัารณ์าห่าร่อแนวัที่างในการบัรรเที่าค์วัามีเด่อดร้อนของผู้ป็ระกอบัการป็ระมีง ท่ี่�ได้รับัผลกระที่บัจัากการ 

บัังคั์บัใช้พื่่ระราชกำาห่นดการป็ระมีง พื่่.ศ. ๒๕๕๘ และท่ี่�แก้ไขเพิื่่�มีเติมี ตลอดจันกฎห่มีายลำาดับัรองอ่�นๆบันพ่ื่่�นฐานในการ 

รักษาที่รัพื่่ยากรที่างที่ะเลให้่ม่ีค์วัามีสมีบูัรณ์์อย่างต่อเน่�อง ตามีแผนบัริห่ารจััดการป็ระมีงของป็ระเที่ศ โดยกรมีป็ระมีงจัะนำา 

ข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่่งชาติเข้าสู่การป็ระชุมีของค์ณ์ะที่ำางานพิื่่จัารณ์าแก้ไขกฎห่มีาย เพ่ื่่�อห่าแนวัที่างท่ี่�เห่มีาะสมีต่อไป็

 ๕) เรื�อง ข้้อเส่นำอว่�ด้ำวยแนำวปีฏิิบััติในำก�รใช้มู�ตรฐ�นำสิ่นำค้ำ�เกษตร  
  เรื�อง ก�รปีฏิิบััติที่่�งก�รเกษตรท่ี่่�ด่ำส่ำ�หรับัฟ�ร์มูโคำนำมู ฉีบัับัแก้ไข้ พ.ศั. ๒๕๖๒

  จ�ก คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ัั

  เส่นำอต่อ
  อธิิบัด่กรมีป็ศุสัตว์ั 

   ห่นังส่อสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ท่ี่� สกช. ๐๒๐๗/๒๖๓๙  ลงวัันท่ี่� ๒๓ ธัินวัาค์มี ๒๕๖๒

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  ๑) เสนอให้่จััดห่าแห่ล่งทุี่นป็ลอดดอกเบ่ั�ยช่วัยเกษตรกรพัื่่ฒนาฟื้าร์มีโค์นมี

  ๒) เสนอแนวัที่างการตรวัจัป็ระเมิีนรับัรองมีาตรฐานฟื้าร์มีแบับัรับัรองการรวัมีกลุ่มีสมีาชิกห่ลายๆ ฟื้าร์มี  

และให้่กำาห่นดห่ลักเกณ์ฑ์การให้่ค์ะแนนแที่นการตรวัจัโดยใช้ดุลยพิื่่นิจัของเจ้ัาห่น้าท่ี่�

  ๓) เสนอให้่กรมีป็ศุสัตว์ัต้องจััดห่านายสัตวัแพื่่ที่ย์ท่ี่�ผ่านการอบัรมีให้่เพ่ื่่ยงพื่่อกับัสมีาชิกโค์นมี ทุี่กจัังห่วััด 

ท่ี่�ม่ีการเล่�ยงโค์นมี เพ่ื่่�อไม่ีให้่เป็็นภาระของเกษตรกร ในระยะเวัลา ๕ ปี็
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  ๔) เสนอให้่ผ่อนผันให้่กับัเกษตรกรท่ี่�ม่ีการเล่�ยงโค์นมีก่อนม่ีป็ระกาศมีาตรฐานเค์ร่�องร่ดนมีของ กรมีป็ศุสัตว์ั  

ห่ร่อสนับัสนุนแห่ล่งเงินทุี่นป็ลอดดอกเบ่ั�ยให้่เกษตรกรในการเป็ล่�ยนอุป็กรณ์์เค์ร่�องร่ด

  ๕) เสนอให้่กรมีป็ศุสัตวั์สนับัสนุนงบัป็ระมีาณ์ในการที่ำาเค์ร่�องห่มีายและข้�นที่ะเบ่ัยนสัตวั์แห่่งชาต ิ

ให้่กับัโค์นมีของเกษตรกร ๕๖๐,๕๒๑ ตัวั เพ่ื่่�อไม่ีให้่เป็็นภาระกับัเกษตรกรห่ร่อให้่เกษตรกรสมีบัที่ไม่ีเกินร้อยละ ๑๐  

ของค่์าเค์ร่�องห่มีาย 

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ -

 ๖) เรื�อง ข้อคำว�มูอนุำเคำร�ะห์พิจ�รณ�ส่นัำบัส่นุำนำงบัยุที่่ธิ์ศั�ส่ตร์จังหวัดำ 
  ให้กับัจังหวัดำนำคำรร�ชส่่มู�

  จ�ก คณะกรรมการด้านพ่ัชไร่

  เส่นำอต่อ 
  ป็ลัดกระที่รวังมีห่าดไที่ย

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๘ ลงวัันท่ี่� ๒๑ ม่ีนาค์มี ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  เสนอให้่จัังห่วััดนค์รราชส่มีาสนบััสนุนงบัป็ระมีาณ์จัากงบักลุ่มียทุี่ธิศาสตรจั์ังห่วััด เพ่ื่่�อแก้ไขปั็ญห่าเกษตรกร 

ท่ี่�กำาลังป็ระสบัปั็ญห่าโรค์ใบัด่างมัีนสำาป็ะห่ลังในการจััดสร้างห้่องป็ฏิิบััตกิาร เพ่ื่่�อนำาเที่ค์โนโลยก่าร คั์ดกรองพัื่่นธ์ุิป็ลอดโรค์ใบัด่าง 

มัีนสำาป็ะห่ลัง ซ้่�งสำานักวิัที่ยาศาสตรแ์ละเที่ค์โนโลยแ่ห่่งชาตจิัะเป็็นผู้สนับัสนุนเค์ร่�องม่ีอและถุา่ยที่อดเที่ค์โนโลยน่วััตกรรมีให่มี ่

ในการตรวัจัวิัเค์ราะห์่โรค์ใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลังให้่แก่ห่น่วัยงานท่ี่�ได้รับังบัป็ระมีาณ์ในการจััดสร้างห้่องป็ฏิิบััติการของจัังห่วััด 

นค์รราชส่มีา เพ่ื่่�อช่วัยเห่ล่อเกษตรกรและลดการสูญเส่ยผลผลิตการเกษตรท่ี่�เป็็นพ่ื่่ชสำาคั์ญที่างเศรษฐกิจัของป็ระเที่ศต่อไป็

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ
  ห่นังส่อกระที่รวังมีห่าดไที่ย ท่ี่� มีที่. ๐๒๑๑.๑/๓๑๒๓ ลงวัันท่ี่� ๒๕ กุมีภาพัื่่นธ์ิ ๒๕๖๓ -กระที่รวังมีห่าดไที่ย 

แจ้ังว่ัา สภาเกษตรกรแห่่งชาตสิามีารถุเสนอโค์รงการดงักล่าวั เพ่ื่่�อขอให้่จัังห่วััดนค์รราชส่มีาพิื่่จัารณ์าบัรรจุัแผนงาน/โค์รงการ 

ไว้ัในแผนพัื่่ฒนาจัังห่วััด (พื่่.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) และแผนป็ฏิิบััติราชการป็ระจัำาปี็งบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มีจัังห่วััด 

ภาค์ตะวัันออกเฉ่ยงเห่น่อตอนล่าง ๑ ห่ร่อห่ากม่ีค์วัามีจัำาเป็็นเร่งด่วันอาจัขอรับัการสนับัสนุนจัากงบัป็ระมีาณ์เห่ล่อจ่ัาย 

ป็ระจัำาปี็ พื่่.ศ. ๒๕๖๓ จัังห่วััดนค์รราชส่มีา โดยให่้ป็ฏิิบััติตามีแนวัที่าง ห่ลักเกณ์ฑ์ การจััดที่ำาแผนพื่่ัฒนาจัังห่วััด 

และกลุ่มีจัังห่วััด และระเบ่ัยบัท่ี่�เก่�ยวัข้อง ทัี่�งน่� ห่น่วัยงานสามีารถุป็ระสานการป็ฏิิบััติกับัสำานักงานจัังห่วััดนค์รราชส่มีา  

พื่่ร้อมีทัี่�งแนบัแนวัที่างการจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาจัังห่วััดและกลุ่มีจัังห่วััด

 ๗) เรื�อง ข้้อเส่นำอโคำรงก�รส่่งเส่ริมูก�รเล่�ยงแพะ แกะ เพิ�มูร�ยได้ำสู้่วิกฤต 
  ภัยแล้งจังหวัดำบุัร่รัมูย์

  จ�ก คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ัั

  เส่นำอต่อ 
  อธิิบัด่กรมีป็ศุสัตว์ั 

   ห่นังส่อสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ท่ี่� สกช. ๐๒๐๗/๑๖๘ ลงวัันท่ี่� ๒๗ มีกราค์มี ๒๕๖๓
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  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  เสนอให้่กรมีป็ศุสัตว์ัช่วัยสนับัสนุนส่งเสริมีกลุ่มีเกษตรกรในจัังห่วััดบุัร่รัมีย์ให้่ผลิต แพื่่ะ แกะท่ี่�ม่ีคุ์ณ์ภาพื่่ 

มีาตรฐาน ตามีค์วัามีต้องการของตลาดและเกษตรกรในพ่ื่่�นท่ี่�ต่อไป็

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ

 ๘) เรื�อง ข้้อเส่นำอแก้ไข้ปัีญห�โรคำปี�กและเท้ี่่�เป่ี� อยในำปีศุัสั่ตว์พื�นำท่ี่่�จังหวัดำพัที่่ลุง

  จ�ก คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ัั

  เส่นำอต่อ 
  อธิิบัด่กรมีป็ศุสัตว์ั

   ห่นังส่อสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ท่ี่� สกช. ๐๒๐๗/๙๒๓ ลงวัันท่ี่� ๑๘ พื่่ฤษภาค์มี ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  เสนอแนวัที่างการแก้ไขปั็ญห่าโรค์ป็ากและเท้ี่าเป้็�อยในป็ศุสัตว์ัพ่ื่่�นท่ี่�จัังห่วััดพัื่่ที่ลุง

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ -

 ๙) เรื�อง ข้อรับัเงินำส่นัำบัส่นุำนำจ�กกองทุี่่นำปีรับัโคำรงส่ร้�งก�รผลิตภ�คำก�รเกษตร 
  เพื�อเพิ�มูข่้ดำคำว�มูส่�มู�รถก�รแข่้งขั้นำข้องปีระเที่่ศั

  จ�ก คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ัั

  เส่นำอต่อ 
  อธิิบัด่กรมีป็ศุสัตว์ั

   ห่นังส่อสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ท่ี่� สกช. ๐๒๐๗/๙๓๑ ลงวัันท่ี่� ๒๐ พื่่ฤษภาค์มี ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  เสนอขอรับัเงินสนับัสนุนกองทุี่นป็รับัโค์รงสร้างการผลิตภาค์เกษตรเพ่ื่่�อเพิื่่�มีข่ดค์วัามีสามีารถุการแข่งขัน 
ของป็ระเที่ศ ให้่กับักลุ่มีวิัสาห่กิจัชุมีชนโค์ขุนสุรินที่ร์โกเบัค์รบัวังจัร ตำาบัลสลักได อำาเภอเม่ีอง จัังห่วััดสุรินที่ร์

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ

 ๑๐) เรื�อง มู�ตรก�รช่วยเหลือเกษตรกรช�วไร่ย�สู่บัจ�กส่ถ�นำก�รณ์โคำวิดำ – ๑๙

  จ�ก สมาคมชาวััไร่ยาส้บัแห่งประเทำศไทำย

  เส่นำอต่อ 
  นายกรัฐมีนตร่ 

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๖๑ ลงวัันท่ี่� ๒๙ พื่่ฤษภาค์มี ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  เสนอปั็ญห่าผลกระที่บัของเกษตรกรชาวัไร่ยาสูบัจัากมีาตรการป้็องกันการแพื่่ร่ะระบัาดของโรค์ติดเช่�อไวัรัส 
โค์โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และมีาตรการป็รับัข้�นอัตราภาษ่สรรพื่่สามิีตยาสูบั ซ้่�งส่งผลให้่บุัห่ร่�ม่ีราค์าสูงข้�น ในขณ์ะท่ี่�บุัห่ร่� 

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 23



นำาเข้าจัากต่างป็ระเที่ศได้รับัป็ระโยชน์จัากการป็รับัโค์รงสร้างภาษ่ ที่ำาให้่ยอดขายเพิื่่�มีข้�น และส่วันแบ่ังตลาดเพิื่่�มีข้�น  
ยอดขายบุัห่ร่�ของการยาสูบัแห่่งป็ระเที่ศไที่ยลดลง และที่ำาให้่ค์วัามีต้องการใช้ใบัยาสูบัลดลงอย่างต่อเน่�อง เกษตรกรชาวัไร่ 
ยาสูบัป็ระมีาณ์ ๕๐,๐๐๐ ค์รอบัค์รัวั ถูุกลดโค์วัตาการป็ลูกใบัยาสูบัในอัตราร้อยละ ๔๗ ในปี็ พื่่.ศ. ๒๕๖๑ และ พื่่.ศ. ๒๕๖๒  
คิ์ดเป็็นผลผลิตป็ระมีาณ์ ๑๒ ล้านกิโลกรัมี สูญเส่ยรายได้ราวั ๑,๕๖๐ ล้านบัาที่ ปี็ พื่่.ศ. ๒๕๖๓

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ
  ๑) มีติค์ณ์ะรัฐมีนตร่ ๑๐ มิีถุุนายน ๒๕๖๓ เล่�อนการป็รับัข้�นภาษ่บุัห่ร่�ไป็อ่ก ๑ ปี็ ถุ้งตุลาค์มี ๒๕๖๔
  ๒) ห่นังส่อสำานักเลขาธิิการนายกรัฐมีนตร่ ท่ี่� นร ๐๔๐๓ (กน)/๖๐๐๔ ลงวัันท่ี่� ๑๒ มิีถุุนายน ๒๕๖๓  
สำานักเลขาธิิการนายกรัฐมีนตร่แจ้ังว่ัา ได้กราบัเร่ยนนายกรัฐมีนตร่แล้วั ม่ีบััญชาให้่ส่งเร่�องให้่กระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์/ 
กระที่รวังการค์ลังพิื่่จัารณ์าตามีอำานาจัห่น้าท่ี่�
  ๓) ห่นังส่อกระที่รวังการค์ลังท่ี่� กค์ ๐๖๑๙/๒๑๔๒๘ ลงวัันท่ี่� ๑๗ กรกฎาค์มี ๒๕๖๓ กรมีสรรพื่่สามิีต  
แจ้ังว่ัา กรมีสรรพื่่สามิีตดำาเนินการช่วัยเห่ล่อเกษตรกรชาวัไร่ยาสูบั ดังน่�
   (๑) เสนอนโยบัายเพ่ื่่�อให้่ผู้ป็ระกอบัอุตสาห่กรรมียาสูบัและเกษตรกรผู้ป็ลูกยาสูบัได้รับัเย่ยวัยา 
จัากปั็ญห่าการขาดสภาพื่่ค์ล่อง โดยออกกฎกระที่รวังกำาห่นดพิื่่กัดอัตราภาษ่สรรพื่่สามิีต (ฉบัับัท่ี่� ๑๒) พื่่.ศ. ๒๕๖๓  
ลงวัันท่ี่� ๓ กรกฎาค์มี ๒๕๖๓ ให่ม่้ีการขยายเวัลาการบัังค์บััใช้อัตราภาษ่ป็จััจุับัันของบัหุ่ร่�ซิ่กาแรตออกไป็ถุ้งวัันท่ี่� ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๔ และเล่�อนเวัลาการบัังคั์บัใช้อัตราภาษ่บัหุ่ร่�ซิ่กาแรตตามีมีลูค่์าแบับัอัตราเด่ยวัท่ี่�รอ้ยละ ๔๐ และอัตราภาษ่ตามีป็ริมีาณ์ 
ท่ี่� ๑.๒๐ บัาที่ต่อห่น้�งมีวัน จัากเดิมีท่ี่�จัะม่ีการบัังคั์บัใช้ตั�งแต่วัันท่ี่� ๑ ตุลาค์มี ๒๕๖๓ เป็็นต้นไป็ ออกไป็เป็็นตั�งแต่วัันท่ี่� ๑  
ตุลาค์มี ๒๕๖๔ เป็็นต้นไป็
   (๒) การยาสูบัแห่่งป็ระเที่ศไที่ย (ยสที่.) อยู่ระห่ว่ัางพิื่่จัารณ์าแนวัที่างการให้่ค์วัามีช่วัยเห่ล่อพ่ื่่�น้อง 
ชาวัไร่ยาสูบัจัากการลดโค์วัตาการรับัซ่่�อใบัยาสูบัในฤดูการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และจัะส่งเร่�องให้่กรมีสรรพื่่สามิีตพิื่่จัารณ์า 
ดำาเนินการต่อไป็
  ๔) ห่นังส่อสำานักเลขาธิิการนายกรัฐมีนตร่ ท่ี่� นร ๐๔๐๓/ (กน)/๙๒๖๑ ลงวัันท่ี่� ๔ กันยายน ๒๕๖๓  
แจ้ังค์วัามีค่์บัห่น้า (๑) ตามีสำาเนาห่นังส่อกรมีส่งเสริมีการเกษตร ท่ี่� กษ. ๑๐๑๑/๗๑๗๑ ลงวัันท่ี่� ๑๑ สิงห่าค์มี ๒๕๖๓  
กรมีส่งเสริมีการเกษตรได้รับัมีอบัห่มีายจัากกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ให่้พิื่่จัารณ์ากรณ่์ดังกล่าวั กรณ่์กระที่รวังการค์ลัง  
และกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ ร่วัมีกันกับัเกษตรกรชาวัไร่ยาสูบัห่าแนวัที่างป็รับัเป็ล่�ยนการผลิต โดยย้ดห่ลักตลาดนำา 
การผลิต เพ่ื่่�อให้่เกษตรกรเป็ล่�ยนจัากใบัยาสูบัเป็็นการผลิตสินค้์าอ่�นที่ดแที่นการป็ลูกยาสูบั โดยม่ีการแต่งตั�งค์ณ์ะกรรมีการ 
พิื่่จัารณ์าแนวัที่างการส่งเสริมีเกษตรกรให้่เพื่่าะป็ลูกพ่ื่่ชชนิดอ่�นแที่นการป็ลูกยาสูบั (๒) กรมีส่งเสริมีการเกษตรได้ป็ระสานงาน 
กับัจัังห่วััดท่ี่�เป็็นแห่ล่งผลิตยาสูบั จัำานวัน ๑๑ จัังห่วััด เพ่ื่่�อขอรายช่�อเจ้ัาห่น้าท่ี่�สำานักงานเกษตรจัังห่วััดท่ี่�รับัผิดชอบัสินค้์า 
ยาสูบั และจััดที่ำาข้อมูีลรายช่�อเจ้ัาห่น้าท่ี่�ดงักล่าวัให้่กบััการยาสูบัแห่่งป็ระเที่ศไที่ย พื่่ร้อมีทัี่�งมีอบัห่มีายให้่เจ้ัาห่น้าท่ี่�ผู้รับัผิดชอบั 
งานระดับัจัังห่วััดป็ระสานร่วัมีกันศ้กษา และสำารวัจัห่าพ่ื่่ชที่ดแที่นท่ี่�เห่มีาะสมีกับัสภาพื่่พ่ื่่�นท่ี่�ป็ลูกยาสูบัของเกษตรกร

 ๑๑) เรื�อง ข้อที่่ร�บัมู�ตรก�รแก้ปัีญห�ปีล�กะพงตกตำ��

  จ�ก คณะกรรมการด้านประมง

  เส่นำอต่อ 
  อธิิบัด่กรมีป็ระมีง 

   ห่นังส่อสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ท่ี่� สกช. ๐๒๐๗/๑๐๕๑  ลงวัันท่ี่� ๔ มิีถุุนายน ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  ติดตามีค์วัามีค่์บัห่น้าการแก้ไขปั็ญห่าราค์าป็ลากะพื่่งตกตำ�าในพ่ื่่�นท่ี่�จัังห่วััดฉะเชิงเที่รา เน่�องจัากมีาตรการ 
ป้็องกันการแพื่่ร่ระบัาดของโรค์ติดเช่�อไวัรัสโค์โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
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  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ
  ห่นังส่อกรมีป็ระมีง ท่ี่� กษ ๐๕๐๙.๓/๔๐๘๑ ลงวัันท่ี่� ๑๑ มิีถุุนายน ๒๕๖๓ กรมีป็ระมีงแจ้ังแนวัที่างการแก้ไข 
ปั็ญห่าป็ลากะพื่่งตกตำ�า ๓ ป็ระเด็น
  ๑) ป็ระเด็นการแก้ไขปั็ญห่าการลักลอบันำาเข้าสินค้์าสัตว์ันำ�า โดยแต่งตั�งค์ณ์ะที่ำางานเฉพื่่าะกิจัเฝ้ั้าระวััง 
ป้็องกันการลักลอบันำาเข้า ส่งออกสัตว์ันำ�า และภารกิจัอ่�นของกองค์วับัคุ์มีการค้์า เพ่ื่่�อป็ฏิิบััติงานในการตรวัจัเข้มีการนำาเข้า
  ๒) ป็ระเด็นการดำาเนินการด้านการตลาดเพ่ื่่�อรองรับัสินค้์าและการกระจัายสินค้์าผ่านช่องที่างออนไลน์  
กรมีป็ระมีงได้จััดงานเพ่ื่่�อส่งเสริมีการบัริโภค์ป็ลากะพื่่งขาวั และขยายตลาดสินค้์าผ่านโค์รงการ Fisheries Shop  
ของกรมีป็ระมีงและกระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ อยู่ระห่ว่ัางจััดที่ำาโค์รงการฝึั้กอบัรมีการที่ำาตลาดออนไลน์ E-Commerce  
ท่ี่�มุ่ีงเน้นให้่ผู้เข้ารับัการอบัรมีได้เร่ยนรู้และสามีารถุขายสินค้์าบัน E-Commerce ได้จัริง
  ๓) มีาตรการช่วัยเห่ล่ออ่�นๆ
   ๓.๑) กระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ได้ดำาเนินการจััดที่ำาโค์รงการช่วัยเห่ล่อเกษตรกรท่ี่�ได้รับัผลกระที่บั 
จัากการระบัาดของโรค์ติดเช่�อไวัรัสโค์โรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เพื่่่�อให้่ค์วัามีช่วัยเห่ล่อแก่เกษตรกรท่ี่�ได้ข้�นที่ะเบ่ัยน 
กับักรมีป็ระมีงโดยจ่ัายเงินช่วัยเห่ล่อจัำานวัน ๕,๐๐๐ บัาที่ต่อเด่อนเป็็นระยะเวัลา ๓ เด่อน ตั�งแต่พื่่ฤษภาค์มี ๒๕๖๓ –  
กรกฎาค์มี ๒๕๖๓
   ๓.๒) กรมีป็ระมีงได้ป็ระสานขอค์วัามีร่วัมีม่ีอสมีาค์มีผู้ผลิตอาห่ารสัตว์ัไที่ย และสมีาค์มีการค้์า 
ปั็จัจััยการผลิตสัตว์ันำ�าไที่ย เพื่่่�อช่วัยเห่ล่อเกษตรกรในการลดต้นทุี่นค่์าอาห่ารสัตว์ันำ�าและป็ัจัจััยการผลิต รวัมีถุ้งป็ระสาน 
กรมีการค้์าภายในป็ระเด็นการป็รับัลดภาษ่นำาเข้าวััตถุุดิบัท่ี่�จัะนำามีาผลิตอาห่ารสัตว์ันำ�า

 ๑๒) เรื�อง ข้้อเส่นำอก�รเข้้�ถึงสิ่นำเชื�อเพื�อส่่งเส่ริมูก�รเล่�ยงสั่ตว์

  จ�ก คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ัั

  เส่นำอต่อ 
  อธิิบัด่กรมีป็ศุสัตว์ั 

  ห่นังส่อสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติท่ี่� สกช. ๐๒๐๗/๑๐๖๒  ลงวัันท่ี่� ๕ มิีถุุนายน ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  ข้อเสนอเพ่ื่่�อให้่เกษตรกรเข้าถุ้งสินเช่�อโค์รงการสนับัสนุนสินเช่�อเพ่ื่่�อการส่งเสริมีการเล่�ยงสัตว์ัและกิจัการ 

ต่อเน่�อง ภายใต้ค์วัามีร่วัมีม่ีอระห่ว่ัางกรมีป็ศุสัตว์ั ร่วัมีกับั ธิ.ก.ส. ดังน่�

  ๑. ให้่สภาเกษตรกรแห่่งชาติ และสภาเกษตรกรจัังห่วััดร่วัมีเป็็นค์ณ์ะกรรมีการพิื่่จัารณ์าโค์รงการ

  ๒. ให้่กลุ่มีเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิัสาห่กิจัชุมีชน สห่กรณ์์ ฯลฯ เข้าร่วัมีโค์รงการดังกล่าวัได้ ดังน่�

   (๑) กลุ่มีองค์์กรเกษตรท่ี่�มี่แผนธิุรกิจั และข้�นที่ะเบ่ัยนไว้ักับัสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ภายใต้ 

พื่่ระราชบััญญัติสภาเกษตรกรแห่่งชาติ พื่่.ศ. ๒๕๕๓

   (๒) กลุ่มีเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิัสาห่กิจัชุมีชน สห่กรณ์์ ฯลฯ ท่ี่�จัดที่ะเบ่ัยนให่ม่ี โดยไม่ีกำาห่นด 

ระยะเวัลาในการข้�นที่ะเบ่ัยนกับักรมีป็ศุสัตว์ั แต่ม่ีแผนธุิรกิจัให้่พิื่่จัารณ์า

   (๓) กลุ่มีเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิัสาห่กิจัชุมีชน สห่กรณ์์ ฯลฯ ท่ี่�ยังไม่ีได้ขออนุญาตห่ร่อ  

ขอห่นังส่อรับัรองมีาตรฐานฟื้ารม์ีป็ลอดโรค์ เช่น มีาตรฐาน FM ห่ร่อมีาตรฐาน GAP และห่นงัส่อรับัรองการฝึั้กอบัรมีท่ี่�เก่�ยวักับั 

แผนธุิรกิจัได้รับัการพิื่่จัารณ์าเข้าร่วัมีโค์รงการฯ ทัี่�งน่� ห่ากได้รับัการพิื่่จัารณ์าแล้วั ให้่ห่น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้องมีาตรวัจัมีาตรฐาน 

และอบัรมีให้่ค์วัามีรู้ค์วัามีเข้าใจัในเร่�องดังกล่าวัต่อไป็

   (๔) กลุ่มีเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิัสาห่กิจัชุมีชน สห่กรณ์์ ฯลฯ ท่ี่�ม่ีห่น่�สินกู้ย่มีไว้ักับัธินาค์าร 

เพ่ื่่�อการเกษตรและสห่กรณ์์การเกษตร (ธิ.ก.ส.) ห่ร่อเป็็นห่น่� NPL โดยแยกพิื่่จัารณ์าห่น่�ออกจัากห่น่�เดิมีได้
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  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ
  ห่นังส่อกรมีป็ศุสัตว์ั ท่ี่� กษ ๐๖๑๔/๒๑๙๒๓ ลงวัันท่ี่� ๒๒ มิีถุุนายน ๒๕๖๓ –กรมีป็ศุสัตว์ั ได้ดำาเนินการ
  ๑) การกำาห่นดให้่สภาเกษตรกรแห่่งชาติ สภาเกษตรกรจัังห่วััด ม่ีส่วันร่วัมีดำาเนินการขับัเค์ล่�อนกิจักรรมี 
โค์รงการส่งเสริมีการเล่�ยงสัตว์ั พ่ื่่ช ป็ระมีง และกิจัการท่ี่�เก่�ยวัเน่�องตามีนโยบัายรัฐบัาล โดยเสนอช่�อให้่อยู่ในองค์์ป็ระกอบั 
ค์ณ์ะกรรมีการ/ค์ณ์ะที่ำางาน พิื่่จัารณ์าขับัเค์ล่�อนโค์รงการ ตั�งแต่ระดับัอำาเภอ ระดับัจัังห่วััด และระดับัชาติ
  ๒) การกำาห่นดให้่กลุ่มีเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร วิัสาห่กิจัชุมีชน สห่กรณ์์ ฯลฯ เข้าร่วัมีโค์รงการ 
ดังกล่าวัได้ตามีกรณ่์ต่างๆ ดังรายละเอ่ยดในข้อ (๑) - (๔) นั�น กรมีป็ศุสัตว์ัได้ที่ำาห่นังส่อห่าร่อข้อผ่อนป็รนห่ลักเกณ์ฑ์ 
การขอกู้เงินโค์รงการสินเช่�อธุิรกิจัชุมีชนสร้างไที่ย ซ้่�งเป็็นโค์รงการสินเช่�อห่ลักตามีโค์รงการส่งเสริมีการเล่�ยงสัตว์ัและกิจัการ 
ท่ี่�เก่�ยวัเน่�องไป็ยังธินาค์ารเพ่ื่่�อการเกษตรและสห่กรณ์์การเกษตร (ธิ.ก.ส.) ใน ๖ ป็ระเด็น ป็ระกอบัด้วัย (๑) อายุการจััดตั�งกลุ่มี  
(๒) แนวัที่างการดำาเนินกิจัการของกลุ่มี (๓) การอนุมัีติวังเงินสินเช่�อ (๔) ชนิดสัตว์ั/ป็ระเภที่การผลิตและกิจัการท่ี่�เก่�ยวัเน่�อง  
๕) การสนับัสนุนแผนธุิรกิจัภาค์เกษตรป็ระเภที่อ่�นๆ และ ๖) การสนับัสนุนเงินกู้ให้่กับัค์อกกลางรวับัรวัมีโค์ขุน ซ้่�งม่ีป็ระเด็น 
ท่ี่�สอดค์ล้องกับัข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่่งชาติ

 ๑๓) เรื�อง ข้้อเส่นำอแนำวที่่�งก�รแก้ไข้ปัีญห�ก�รปีลูกมัูนำส่ำ�ปีะหลัง 
  ในำช่วงท่ี่่�เกิดำโรคำไวรัส่ใบัด่ำ�งในำ มัูนำส่ำ�ปีะหลัง

  จ�ก คณะกรรมการด้านพ่ัชไร่

  เส่นำอต่อ 
  ป็ระธิานค์ณ์ะกรรมีการนโยบัายและบัริห่ารจััดการมัีนสำาป็ะห่ลัง 

  ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๗๑ ลงวัันท่ี่� ๑๙ มิีถุุนายน ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  ข้อเสนอแนวัที่างการแก้ไขปั็ญห่าการป็ลูกมัีนสำาป็ะห่ลังในช่วังท่ี่�เกิดโรค์ไวัรัสใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลัง
  ๑) ขอให้่ม่ีการจััดตั�งค์ณ์ะอนุกรรมีการบัริห่ารจััดการโรค์ใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลังภายใต้ค์ณ์ะกรรมีการ 
นโยบัายและบัริห่ารจััดการมีนัสำาป็ะห่ลัง (นบัมีส.) เพ่ื่่�อให้่เกิดการจััดการค์วับัค์มุีการแพื่่รร่ะบัาดของโรค์ใบัดา่งในมีนัสำาป็ะห่ลงั 
ได้อย่างม่ีป็ระสิที่ธิิภาพื่่ และการบัริห่ารจััดการโรค์ใบัด่างในมีันสำาป็ะห่ลังนั�น ค์วัรม่ีมีาตรการและนโยบัายในการป็ฏิิบััติ 
อย่างเค์ร่งค์รัด ห่ากม่ีการละเมิีดห่ร่อกระที่ำาค์วัามีผิดค์วัรม่ีบัที่ลงโที่ษท่ี่�ชัดเจัน โดยค์ณ์ะอนุกรรมีการจัะต้องป็ระกอบัด้วัย  
กรมีวิัชาการเกษตร กรมีส่งเสริมีการเกษตร กรมีการป็กค์รอง สภาเกษตรกรแห่่งชาติ ห่น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง อาทิี่ สำานักงาน 
ตำารวัจัแห่่งชาติ เพ่ื่่�อตรวัจัสอบั และป้็องกันการขนย้ายมัีนสำาป็ะห่ลังอย่างเค์ร่งค์รัด
  ๒) ขอให้่ม่ีการบัังคั์บัใช้พื่่ระราชบััญญัตวิัา่ด้วัยราค์าสินค้์าและบัริการ โดยป็ระกาศบัังคั์บัใช้ไห้่เป็็นมีาตรฐาน 
เด่ยวักันค์รอบัค์ลุมีในระดับัป็ระเที่ศ ระดับัจัังห่วััด และระดับัอำาเภอ เพื่่่�อป็้องกันการลักลอบัขนย้ายโดยไม่ีได้รับัอนุญาต  
ห่ากผู้ใดกระที่ำาค์วัามีผิดตามีพื่่ระราชบััญญัติว่ัาด้วัยสินค้์าและบัริการ ขอให้่ม่ีการดำาเนินการตามีกฎห่มีายอย่างเค์ร่งค์รัด
  ๓) การป็ระกาศใช้พื่่ระราชบััญญัติกักพ่ื่่ช (ฉบัับัท่ี่� ๒) พื่่.ศ. ๒๕๔๒ พื่่บัว่ัา เกษตรกรไมี่ให้่ค์วัามีร่วัมีม่ีอ 
การที่ำาลายต้นมัีนสำาป็ะห่ลังและพ่ื่่ชอาศัยท่ี่�เป็็นแห่ล่งอาศัยของเช่�อโรค์ใบัด่าง จ้ังขอให้่ม่ีข้อบัังคั์บัท่ี่�เข้มีงวัดเพ่ื่่�อค์วับัคุ์มี 
การแพื่่ร่ระบัาดของโรค์ใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลัง
  ๔) ขอให้่ม่ีการจััดการระบัาด เพื่่าะป็ลูก และระบับัเก็บัเก่�ยวัมัีนสำาป็ะห่ลังให่ม่ีทัี่�งระบับัเพ่ื่่�อให้่พ่ื่่�นท่ี่� 
ของเกษตรกรผู้ป็ลูกมัีนสำาป็ะห่ลังนั�น สะอาด ป็ราศจัากเช่�อโรค์ และแมีลงพื่่าห่ะ
  ๕) ขอให้่ม่ีการจััดตั�งศูนยผ์ลิตท่ี่อนพัื่่นธ์ุิมัีนสำาป็ะห่ลังสะอาดในระดับัจัังห่วััด ระดับัอำาเภอ เพ่ื่่�อให้่เกษตรกร 
เข้าถุ้งท่ี่อนพัื่่นธ์ุิมัีนสำาป็ะห่ลังท่ี่�สะอาดป็ราศจัากเช่�อโรค์
  ๖) ขอให้่ห่น่วัยงานภาค์รัฐยังค์งนโยบัายการป็ลูกมัีนสำาป็ะห่ลังในระบับันำ�าห่ยดต่อไป็ เพ่ื่่�อสร้างมีาตรฐาน 
การลดต้นทุี่น เพิื่่�มีผลผลิตมัีนสำาป็ะห่ลังให้่ม่ีคุ์ณ์ภาพื่่ และสร้างรายได้เพิื่่�มีให้่แก่เกษตรกร
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  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ -

 ๑๔) เรื�อง ข้อให้ช่วยส่นัำบัส่นุำนำโคำรงก�รอ�ห�รนำมูเพื�อเด็ำกและเย�วชนำ

  จ�ก คณะกรรมการด้านพ่ัชไร่

  เส่นำอต่อ 
  นายกรัฐมีนตร่ 

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติ สภช. ๐๑๐๑/๘๙  ลงวัันท่ี่� ๓๑ กรกฎาค์มี ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  จัากสถุานการณ์์การระบัาดของโรค์ไวัรัสโค์โรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ที่ำาให้่ต้องปิ็ดโรงเร่ยนทัี่�งห่มีด 
ภายในป็ระเที่ศ ป็ระชาชนต้องกักตัวัอยู่ภายในบ้ัาน ที่ำาให้่เกิดภาวัะชะลอตัวัในการจัำาห่น่ายของตลาดนมีพื่่าณ์ิชย์ 
ภายในป็ระเที่ศ การแป็รรูป็ผลิตภัณ์ฑ์นมี รับัซ่่�อนำ�านมีดิบัจัากเกษตรกรลดลง
  สภาเกษตรกรแห่่งชาต ิจ้ังเสนอให่เ้พิื่่�มีจัำานวันวัันในการด่�มีนมีของเดก็และเยาวัชนชว่ังวัันห่ยดุเสาร ์- อาทิี่ตย์  
ผ่านโค์รงการอาห่ารนมีเพ่ื่่�อเด็กและเยาวัชน ด่�มีนมีในวัันห่ยุด โดยใช้งบัป็ระมีาณ์รวัมีทัี่�งสิ�น ๔,๐๗๒.๑๔๐ ล้านบัาที่  
ท่ี่�กระที่รวังเกษตรและสห่กรณ์์ได้ส่งโค์รงการฯ ถุ้งเลขาธิิการสำานักงานสภาพัื่่ฒนาการเศรษฐกิจัและสังค์มีแห่่งชาติ เพ่ื่่�อเป็็น 
การช่วัยเห่ล่อบัรรเที่าค์วัามีเด่อดร้อนของเกษตรกรผู้เล่�ยงโค์นมีและผู้ป็ระกอบัการต่อไป็

  ผลก�รตอบัรับัหรือช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ
  ห่นังส่อสำานักเลขาธิิการนายกรัฐมีนตร่ ท่ี่� นร ๐๔๐๓ (กน)/๘๔๐๒ ลงวัันท่ี่� ๑๔ สิงห่าค์มี ๒๕๖๓  
สำานักเลขาธิิการนายกรัฐมีนตร่แจ้ังว่ัา ได้นำากราบัเร่ยนนายกรัฐมีนตร่พิื่่จัารณ์าแล้วั ม่ีบััญชาส่งเร่�องให้่สำานักงานสภาพัื่่ฒนา 
การเศรษฐกิจัและสังค์มีแห่่งชาติพิื่่จัารณ์าตามีขั�นตอนต่อไป็

 ๑๕) เรื�อง ข้้อเส่นำอแนำวที่่�งก�รแก้ไข้ปัีญห�ก�รปีลูกมัูนำส่ำ�ปีะหลัง 
  ในำช่วงท่ี่่�เกิดำโรคำไวรัส่ใบัด่ำ�งในำมัูนำส่ำ�ปีะหลัง

  จ�ก คณะกรรมการด้านพ่ัชไร่

  เส่นำอต่อ 
  นายกรัฐมีนตร่ 

   ห่นังส่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ท่ี่� สภช. ๐๑๐๑/๙๑ ลงวัันท่ี่� ๓๑ กรกฎาค์มี ๒๕๖๓

  ปีระเด็ำนำข้้อเส่นำอ
  ข้อเสนอแนวัที่างการแก้ไขปั็ญห่าการป็ลูกมัีนสำาป็ะห่ลังในช่วังท่ี่�เกิดโรค์ไวัรัสใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลัง
  ๑) ขอให้่ม่ีการจััดตั�งค์ณ์ะกรรมีการบัรหิ่ารจััดการโรค์ไวัรัสใบัด่างในมีนัสำาป็ะห่ลังในระดบััเด่ยวักับัการจััดตั�ง 
ศูนย์บัริห่ารสถุานการณ์์แพื่่ร่ระบัาดของโรค์ติดเช่�อไวัรัสโค์โรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระดับัป็ระเที่ศ และระดับัจัังห่วััด  
เพ่ื่่�อให้่เกิดการจััดการค์วับัคุ์มีการแพื่่ร่ระบัาดของโรค์ไวัรัสใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลังได้อย่างม่ีป็ระสิที่ธิิภาพื่่
  ๒) ขอให้่ม่ีการบัังคั์บัใช้พื่่ระราชบััญญัตว่ิัาด้วัยราค์าสินค้์าและบัริการ โดยป็ระกาศบัังคั์บัใช้ให้่เป็็นมีาตรฐาน 
เด่ยวักันค์รอบัค์ลุมีในระดับัป็ระเที่ศ ระดับัจัังห่วััด และระดับัอำาเภอ เพื่่่�อป้็องกันการลักลอบัขนย้ายโดยไมี่ได้รับัอนุญาต  
ห่ากผู้ใดกระที่ำาค์วัามีผิดตามีพื่่ระราชบััญญัติว่ัาด้วัยสินค้์าและบัริการขอให้่ม่ีการดำาเนินการตามีกฎห่มีายอย่างเค์ร่งค์รัด
  ๓) การป็ระกาศใช้พื่่ระราชบััญญัติกักพ่ื่่ช (ฉบัับัท่ี่� ๒) พื่่.ศ. ๒๕๔๒ พื่่บัว่ัา เกษตรกรไมี่ให้่ค์วัามีร่วัมีม่ีอ 
ในการที่ำาลายต้นมัีนสำาป็ะห่ลัง และพ่ื่่ชอาศัยท่ี่�เป็็นแห่ล่งอาศัยของเช่�อโรค์ไวัรัสใบัด่าง จ้ังขอให้่ม่ีข้อบัังคั์บัและบัที่ลงโที่ษ 
ท่ี่�เข้มีงวัด เพ่ื่่�อค์วับัคุ์มีการแพื่่ร่ระบัาดของโรค์ไวัรัสใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลัง
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  ๔) ขอให้่ม่ีการจััดการระบับัเพื่่าะป็ลูก และระบับัเก็บัเก่�ยวัมัีนสำาป็ะห่ลังให่มี่ทัี่�งระบับั เพื่่่�อให้่พ่ื่่�นท่ี่� 
ของเกษตรกรผู้ป็ลูกมัีนสำาป็ะห่ลังนั�น สะอาดป็ราศจัากเช่�อโรค์และแมีลงพื่่าห่ะ
  ๕) ขอให้่ม่ีการจััดตั�งศูนย์ผลิตท่ี่อนพัื่่นธ์ุิมัีนสำาป็ะห่ลังสะอาดในระดับัจัังห่วััด ระดับัอำาเภอเพ่ื่่�อให้่เกษตรกร 
เข้าถุ้งท่ี่อนพัื่่นธ์ุิมัีนสำาป็ะห่ลังท่ี่�สะอาดป็ราศจัากเช่�อโรค์
  ๖) ขอให้่ห่น่วัยงานภาค์รัฐยังค์งนโยบัายการป็ลูกมัีนสำาป็ะห่ลังในระบับันำ�าห่ยดต่อไป็ เพ่ื่่�อสร้างมีาตรฐาน 
การลดต้นทุี่น เพิื่่�มีผลผลิตมัีนสำาป็ะห่ลังให้่ม่ีคุ์ณ์ภาพื่่ และสร้างรายได้เพิื่่�มีให้่แก่เกษตรกร
  ๗) ขอให้่ม่ีการจััดการพ่ื่่�นท่ี่�เพื่่าะป็ลูกมัีนสำาป็ะห่ลังของเกษตรกรท่ี่�ไม่ีม่ีเอกสารสิที่ธิิ� โดยให้่ห่น่วัยงานราชการ 
ท่ี่�เก่�ยวัข้องในพ่ื่่�นท่ี่�รับัรองการเพื่่าะป็ลูกมัีนสำาป็ะห่ลังของเกษตรกร
  ๘) ขอให้่ม่ีมีาตรการท่ี่�เข้มีงวัดในการตรวัจัสอบัการขนย้ายท่ี่อนพัื่่นธ์ุิมัีนสำาป็ะห่ลัง โดยการขนย้าย 
ท่ี่อนพื่่ันธ์ุิมัีนสำาป็ะห่ลังผ่านบัริษัที่ขนส่งเอกชนนั�น ให้่ม่ีการตรวัจัสอบัใบัอนุญาตการขนย้ายท่ี่อนพัื่่นธ์ุิมัีนสำาป็ะห่ลังก่อน  
จ้ังจัะสามีารถุที่ำาการขนย้ายได้
  ๙) ขอให้่ม่ีการเปิ็ดช่องที่างในการเสนอการป้็องกันกำาจััด เพ่ื่่�อเพิื่่�มีวิัธ่ิการในการป้็องกันกำาจััดให้่ม่ี 
ค์วัามีห่ลากห่ลายและสามีารถุนำามีาป็รับัใช้ในพ่ื่่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ีการระบัาดของโรค์ไวัรัสใบัด่างในมัีนสำาป็ะห่ลังได้
  ๑๐) ขอให้่รัฐบัาลจััดสรรงบัป็ระมีาณ์ในการที่ำาลายแมีลงห่ว่ั�ขาวัยาสูบั ซ้่�งเป็็นพื่่าห่ะของโรค์ไวัรัสใบัด่าง 
ในมัีนสำาป็ะห่ลัง

  ผลก�รตอบัรับัหรือก�รช่วยเหลือจ�กหน่ำวยง�นำ -

๑.๒) กิจกรรมูก�รจัดำที่่ำ�ข้้อเส่นำอเพื�อพัฒนำ�แก้ไข้ปัีญห�ด้ำ�นำก�รเกษตร 
 ข้องส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ
 ตามีพื่่ระราชบััญญัติสภาเกษตรกรแห่่งชาติ พื่่.ศ. ๒๕๕๓ มีาตรา ๓๓ (๖) กำาห่นดให้่สภาเกษตรกรจัังห่วััด 
ม่ีอำานาจัห่น้าท่ี่�เสนอนโยบัายและแนวัที่างการพัื่่ฒนาและแก้ไขปั็ญห่าท่ี่�เก่�ยวัข้องกับัภาค์เกษตรกรรมี รวัมีทัี่�งราค์าผลผลิต 
ที่างเกษตรกรรมีท่ี่�ไมี่เป็็นธิรรมีต่อสภาเกษตรกรแห่่งชาติ โดยในป็ีงบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ สภาเกษตรกรจัังห่วััดได้ดำาเนินการ 
รวับัรวัมีข้อมูีลปั็ญห่าค์วัามีเด่อดร้อนและค์วัามีต้องการของเกษตรกรท่ี่�ได้จัากเกษตรกรท่ี่�ร้องเร่ยน จัากค์ณ์ะผู้ป็ฏิิบััติงาน 
สภาเกษตรกรตำาบัล/อำาเภอ สมีาชกิสภาเกษตรกรจัังห่วััดจัากห่นว่ัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้องจัากการจััดที่ำาแผนพื่่ฒันาเกษตรกรรมีตำาบัล  
และจัากแห่ล่งอ่�นๆ จัากนั�นมีอบัให้่สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดไป็ดำาเนินการจััดที่ำาข้อเสนอเพ่ื่่�อพัื่่ฒนาแก้ไขปั็ญห่าใน 
รูป็แบับัมีาตรการ/แนวัที่างดำาเนินการพัื่่ฒนาแก้ไขปั็ญห่า ห่ร่อโค์รงการ ห่ร่อยุที่ธิศาสตร์ ห่ร่อข้อเสนอแก้ไขระเบ่ัยบั กฎห่มีาย 
ท่ี่�เก่�ยวัข้อง เพ่ื่่�อเสนอห่น่วัยงานท่ี่�รับัผิดชอบัช่วัยแก้ไขปั็ญห่า แบ่ังออกเป็็นกลุ่มีข้อเสนอ รวัมี ๗ ด้าน และกลุ่มีข้อเสนอท่ี่�ม่ี 
จัังห่วััดดำาเนินการเร่ยงลำาดับัจัากมีากท่ี่�สุดไป็ห่าน้อยท่ี่�สุด ได้แก่ ๑) ข้อเสนอด้านแห่ล่งนำ�าเพ่ื่่�อการเกษตรจัำานวัน ๑๒๗ เร่�อง  
คิ์ดเป็็นร้อยละ ๔๑.๙๒ ๒) ข้อเสนอด้านการผลิต จัำานวัน ๕๒ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๗.๑๖ ๓) ข้อเสนอด้านท่ี่�ดินที่ำากิน  
จัำานวัน ๔๐ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๓.๒๐ ๔) ข้อเสนอด้านราค์าสินค้์าเกษตร จัำานวัน ๓๙ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๒.๘๗  
๕) ข้อเสนอด้านอ่�นๆ เช่น ข้อเสนอด้านแรงงาน , การจััดตั�งศูนย์วิัจััยและแป็รรูป็สมุีนไพื่่รแบับัค์รบัวังจัร,การป้็องกันปั็ญห่า 
ยาเสพื่่ติดในค์รอบัค์รวััของเกษตรกรและขอ้เสนอผู้ป่็วัยมีะเร็งระยะสดุท้ี่ายสามีารถุเข้าถุ้งสมุีนไพื่่รกัญชา ได้อยา่งเสร่ เป็็นต้น  
จัำานวัน ๑๘ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๕.๙๔ ๖) ข้อเสนอด้านห่น่�สิน จัำานวัน ๑๔ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ๔.๖๒ ๗) ข้อเสนอ 
ด้านสวััสดิการ สิที่ธิิเกษตรกร และการไม่ีได้รับัค์วัามีเป็็นธิรรมี จัำานวัน ๑๓ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๔.๒๙
 ในส่วันของการตอบัสนองของห่น่วัยงาน ได้แก่ การรับัเร่�องเสนอจัากสภาเกษตรกรจัังห่วััดแล้วั บัางเร่�องห่น่วัยงาน 
นำาเข้าแผนการดำาเนินงานของห่น่วัยงาน บัางเร่�องต้องดำาเนินการขั�นตอนการจััดห่างบัป็ระมีาณ์เพื่่่�อแก้ไขปั็ญห่า บัางเร่�อง  
เช่น ด้านกฎห่มีายต้องใช้เวัลาดำาเนนิการ ในขณ์ะท่ี่�บัางเร่�องสามีารถุดำาเนินการแกไ้ขปั็ญห่าไดโ้ดยเร็วั ซ้่�งเร่ยงลำาดับัการตอบัสนอง 
ของห่นว่ัยงานท่ี่�ไดรั้บัข้อเสนอจัากมีากท่ี่�สุดไป็ห่านอ้ยท่ี่�สุดไดดั้งน่� ๑) ข้อเสนอดา้นแห่ลง่นำ�าเพ่ื่่�อการเกษตรไดรั้บัการตอบัสนอง  
จัำานวัน ๙๒ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๔๕.๕๔ ของการตอบัสนอง และการตอบัสนองคิ์ดเป็็นร้อยละ ๗๒.๔๔ ของข้อเสนอในด้านน่�  
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๒) ข้อเสนอด้านการผลิต ได้รับัการตอบัสนอง จัำานวัน๓๔ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ๑๖.๘๓ ของการตอบัสนอง และการตอบัสนอง 
คิ์ดเป็็นร้อยละ ๖๕.๓๘ ของข้อเสนอในด้านน่� ๓) ข้อเสนอด้านราค์าสินค้์าเกษตร ได้รับัการตอบัสนอง จัำานวัน ๒๕ เร่�อง  
คิ์ดเป็็นร้อยละ๑๒.๓๘ ของการตอบัสนอง และการตอบัสนองค์ิดเป็็นร้อยละ ๖๔.๑๐ ของข้อเสนอในด้านน่� ๔) ข้อเสนอ 
ด้านท่ี่�ดินที่ำากินได้รับัการตอบัสนอง จัำานวัน ๒๔ เร่�องคิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๑.๘๘ ของการตอบัสนอง และการตอบัสนองคิ์ดเป็็น 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของข้อเสนอในด้านน่� ๕) สำาห่รับัข้อเสนอด้านอ่�นๆได้รับัการตอบัสนอง ๑๒ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๕.๙๔  
ของการตอบัสนองและการตอบัสนองคิ์ดเป็็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของข้อเสนอในด้านน่� ๖) ข้อเสนอด้านห่น่�สินได้รับัการตอบัสนอง  
จัำานวัน ๘ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๓.๙๕ ของการตอบัสนอง และการตอบัสนองคิ์ดเป็็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของข้อเสนอ 
ในด้านน่� ๗) ข้อเสนอด้านสวััสดิการ สิที่ธิิเกษตรกร และการไม่ีได้รับัค์วัามีเป็็นธิรรมีได้รับัการตอบัสนอง จัำานวัน ๗ เร่�อง  
คิ์ดเป็็นร้อยละ ๓.๔๗ ของการตอบัสนอง และการตอบัสนองคิ์ดเป็็นร้อยละ ๕๓.๘๕ ของข้อเสนอในด้านน่� (รายละเอ่ยด 
ป็รากฏิในตารางท่ี่� ๓)

ตารางท่ำ�	๓		 กิจักรรมีการจััดที่ำาข้อเสนอเพ่ื่่�อพัื่่ฒนาแก้ไขปั็ญห่าด้านการเกษตรของสภาเกษตรกรจัังห่วััด  

  ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓

กลุ่มข้องข้้อเสนอส่งให้หน่วััยงาน

จำำานวัันข้้อเสนอ การตอบัสนองข้องหน่วััยงาน

จำำานวััน
เร่�อง

คิดเป็น
ร้อยละ

จำำานวััน
เร่�อง

คิดเป็น
ร้อยละ

การตอบัสนอง
คิดเป็นร้อยละข้อง
แต่ละกลุ่มข้้อเสนอ

๑. ข้อเสนอด้านการผลิต ๕๒ ๑๗.๑๖ ๓๔ ๑๖.๘๓ ๖๕.๓๘

๒. ข้อเสนอด้านท่ี่�ดินที่ำากิน ๔๐ ๑๓.๒๐ ๒๔ ๑๑.๘๘ ๖๐.๐๐

๓. ข้อเสนอด้านห่น่�สิน ๑๔ ๔.๖๒ ๘ ๓.๙๕ ๕๗.๑๔

๔. ข้อเสนอด้านแห่ล่งนำ�าเพ่ื่่�อการเกษตร ๑๒๗ ๔๑.๙๒ ๙๒ ๔๕.๕๔ ๗๒.๔๔

๕. ข้อเสนอด้านราค์าสินค้์าเกษตร ๓๙ ๑๒.๘๗ ๒๕ ๑๒.๓๘ ๖๔.๑๐

๖. ข้อเสนอด้านสวััสดิการ สิที่ธิิเกษตรกรและ 
การไม่ีได้รับัค์วัามีเป็็นธิรรมี

๑๓ ๔.๒๙ ๗ ๓.๔๗ ๕๓.๘๕

๗. ข้อเสนอด้านอ่�นๆ เช่น ๑๘ ๕.๙๔ ๑๒ ๕.๙๔ ๖๖.๖๖

๗.๑ การขาดแค์ลนแรงงานภาค์การเกษตรในพ่ื่่�นท่ี่�
จัังห่วััดนนที่บุัร่

๗.๒ การป้็องกันปั็ญห่ายาเสพื่่ติดในค์รอบัค์รัวั 
ของเกษตรกร

๗.๓ ให้่ผู้ป่็วัยมีะเร็งระยะสุดท้ี่ายสามีารถุเข้าถุ้ง
สมุีนไพื่่รกัญชา ได้อย่างเสร่

๗.๔ การขยายเขตไฟื้ฟ้ื้าเพ่ื่่�อการเกษตรในพ่ื่่�นท่ี่� 
จัังห่วััดยโสธิร

๗.๕ ให้่ม่ีการจััดตั�งศูนย์วิัจััยและแป็รรูป็สมุีนไพื่่ร 
แบับัค์รบัวังจัร ใน พ่ื่่�นท่ี่�จัังห่วััด สุโขทัี่ย

๗.๖ แนวัที่างการช่วัยเห่ล่อเกษตรกร  
จัากภาวัะการระบัาดของ ไวัรัส COVID ๑๙

ฯลฯ

รวััม ๓๐๓ ๑๐๐ ๒๐๒ ๑๐๐
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๒. ก�รปีระส่�นำง�นำคำว�มูร่วมูมืูอกับัหน่ำวยง�นำ/องค์ำกรท่ี่่�เก่�ยวข้้อง

๒.๑) ก�รปีระส่�นำคำว�มูร่วมูมืูอกับัหน่ำวยง�นำ/องค์ำกรท่ี่่�เก่�ยวข้้อง
 สภาเกษตรกรแห่่งชาติ/สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ม่ีการจััดที่ำาบัันท้ี่กข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอกับัห่น่วัยงาน 

ราชการ สถุาบัันการศ้กษา องค์์กรต่างๆเพ่ื่่�อขับัเค์ล่�อนดำาเนินการพัื่่ฒนาแก้ไขปั็ญห่าด้านการเกษตรในปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓  

ดังน่�

 ๑) บัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอระหว่�งส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ 
  และ ACTED ปีระเที่่ศัไที่่ย
  เพ่ื่่�อส่งเสริมีทัี่กษะอาช่พื่่และทัี่กษะช่วิัตแก่เยาวัชนเพ่ื่่�อเสริมีสร้างค์วัามีสมีานฉันท์ี่ชายแดนใต้

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  บัันท้ี่กข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอฉบัับัน่�เป็็นข้อตกลงท่ี่�ที่ำาข้�นระห่วั่าง ACTED ป็ระเที่ศไที่ยและสภาเกษตรกร 

แห่่งชาติ เพ่ื่่�อดำาเนินโค์รงการส่งเสริมีอาช่พื่่และทัี่กษะช่วิัตเยาวัชน เพ่ื่่�อเสริมีสร้างค์วัามีสมีานฉันท์ี่ชายแดนใต้ภายใต้ 

โค์รงการ “ACHIEVE” ได้รับังบัป็ระมีาณ์จัากองค์์กรช่วัยเห่ล่อเด็กระห่ว่ัางป็ระเที่ศ (Save the children) โดยม่ีองค์์กร 

เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาระห่ว่ัางป็ระเที่ศของสห่รัฐอเมีริกา (USAID) เป็็นผู้สนับัสนุนห่ลัก

  ระยะเวล�ข้องบัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอ
  โค์รงการม่ีระยะเวัลาดำาเนินการทัี่�งห่มีด ๑๘ เด่อน เริ�มีตั�งแต่วัันท่ี่� ๕ มีกราค์มี ๒๕๖๓ และสิ�นสุดวัันท่ี่� ๓๐  

มิีถุุนายน ๒๕๖๔ การเป็ล่�ยนแป็ลงระยะเวัลาดังกล่าวัสามีารถุกระที่ำาได้โดยที่ำาห่นังส่ออย่างเป็็นที่างการ

  ลักษณะข้องโคำรงก�ร
  สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดป็ัตตาน่จัะได้รับังบัป็ระมีาณ์เป็็นจัำานวันเงินทัี่�งห่มีด ๓๒๕,๖๐๐ บัาที่  

และจัะใช้สำาห่รับัดำาเนินโค์รงการตามีท่ี่�ระบุัไว้ัในภาค์ผนวัก ๑ แนบัท้ี่ายบัันท้ี่กข้อตกลง

 ๒) บัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอก�รใช้วิที่่ย�ศั�ส่ตร์ เที่่คำโนำโลย่ และนำวัตกรรมู 
  เพื�อก�รส่่งเส่ริมูและพัฒนำ�เกษตรกรอย่�งยั�งยืนำ ระหว่�งส่ำ�นัำกง�นำส่ภ� 
  เกษตรกรแห่งช�ติกับักระที่่รวงอุดำมูศึักษ� วิที่่ย�ศั�ส่ตร์ วิจัย และนำวัตกรรมู

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) ยกระดับัภาค์เกษตร (Reinventing) ให่ม่ีให้่แก่เกษตรกรของป็ระเที่ศไที่ย ภายใต้การกำากับัดูแล 

ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ โดยใช้องค์์ค์วัามีรู้เที่ค์โนโลย่ท่ี่�พัื่่ฒนาจัากห่น่วัยงาน และสถุาบัันอุดมีศ้กษาในสังกัด 

กระที่รวังอุดมีศ้กษา วิัที่ยาศาสตร์ วิัจััย และนวััตกรรมี ในกิจักรรมีท่ี่�เก่�ยวัข้องกับัการสร้างนวััตกรรมีด้านเกษตรกรรมี  

การเพิื่่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่่การที่ำาการเกษตร การแป็รรูป็สร้างมูีลค่์าเพิื่่�มี โดยใช้เศรษฐกิจัฐานช่วัภาพื่่ เศรษฐกิจัห่มุีนเว่ัยน  

และเศรษฐกิจัส่เข่ยวั (BCG Economy) เพ่ื่่�อก่อให้่เกิดป็ระโยชน์ด้านเศรษฐกิจัและสังค์มีของเกษตรกรไที่ย

  ๒) ร่วัมีกันจััดสรรงบัป็ระมีาณ์ และสิ�งอำานวัยค์วัามีสะดวักเพ่ื่่�อสนับัสนุนการพัื่่ฒนากระบัวันการเกษตร 

ตลอดห่่วังโซ่่คุ์ณ์ค่์า เพ่ื่่�อนำาองค์์ค์วัามีรู้ด้านวิัที่ยาศาสตร์และเที่ค์โนโลย่พัื่่ฒนาในเชิงพ่ื่่�นท่ี่�

  ๓) ร่วัมีกันบูัรณ์าการที่ำางานร่วัมีกันระห่ว่ัางภาค์รัฐ ทัี่�งในส่วันกลาง ส่วันภูมิีภาค์ และท้ี่องถิุ�น ตลอดจัน 

เอกชนและชุมีชนในพ่ื่่�นท่ี่� ด้านการส่งเสริมีเกษตรด้านการบัริห่ารจััดการธุิรกิจัเกษตรและอ่�นๆท่ี่�เก่�ยวัข้องด้วัยวิัที่ยาการ 

อันทัี่นสมัีย ให้่ง่ายต่อการเข้าถุ้งของเกษตรกรตลอดห่่วังโซ่่คุ์ณ์ค่์า
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  ๔) ดำาเนินการอ่�นใดเพ่ื่่�อก่อให้่เกิดป็ระโยชน์ต่อการดำาเนินงานต่างๆตามีบัันท้ี่กข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอ 

ฉบัับัน่�

  ระยะเวล�ข้องข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอ
  การดำาเนินการภายใต้ขอบัเขตค์วัามีร่วัมีม่ีอทัี่�งสองฝ่ั้ายตกลงให้่ม่ีกำาห่นดระยะเวัลา ๔ ปี็นับัถัุดจัาก 

วัันท่ี่�ลงนามีในบัันท้ี่กข้อตกลงฉบัับัน่� บัันท้ี่กข้อตกลงที่ำาข้�นเม่ี�อวัันท่ี่� ๑๗ กุมีภาพัื่่นธ์ิ ๒๕๖๓

 ๓)  บัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอระหว่�งส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  
  กับับัริษัที่่ไปีรษณ่ย์ไที่่ย จำ�กัดำ

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ (สกช.) และบัริษัที่ไป็รษณ่์ย์ไที่ย จัำากัด (ป็ณ์ที่.) ป็ระสงค์์จัะร่วัมีม่ีอกัน 

ในการพัื่่ฒนาระบับังาน ในการบัริห่ารจััดการเกษตรกร กลุ่มีเกษตรกร องค์์กรเกษตรกร เพ่ื่่�อส่งเสริมีและพัื่่ฒนาศักยภาพื่่ 

เกษตรกรอย่างยั�งย่น โดยดำาเนินการท่ี่�เก่�ยวักับัระบับัการขนส่งสินค้์าเกษตร ในกิจักรรมีท่ี่�เก่�ยวักับัการศ้กษาพัื่่ฒนา 

ด้านการเกษตร เพ่ื่่�อให้่เกิดป็ระโยชน์ในที่างป็ฏิิบััติอย่างเห่มีาะสมีต่อการพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีรูป็แบับัให่ม่ีของป็ระเที่ศไที่ย

  เน่�องจัากสถุานการณ์์แพื่่ร่ระบัาดจัากโรค์ไวัรัสโค์โรน่า ๒๐๑๙ ระบัาดทัี่�วัป็ระเที่ศไที่ย ส่งผลกระที่บัต่อ 

เกษตรกรโดยตรง เน่�องจัากสินค้์าที่างการเกษตรของเกษตรกรไม่ีสามีารถุจัำาห่น่ายได้ ดังนั�นเพ่ื่่�อให้่ค์วัามีช่วัยเห่ล่อเกษตรกร 

ในด้านราค์าค่์าขนส่ง และเป็็นการแก้ไขปั็ญห่าเพ่ื่่�อให้่เกษตรกรเข้าถุ้งกลุ่มีผู้บัริโภค์ได้โดยตรง ในอัตราค่์าขนส่งท่ี่�เห่มีาะสมี 

ผ่านช่องที่างท่ี่�สะดวัก เข้าถุ้งง่าย ในระบับัท่ี่�ม่ีค์วัามีโป็ร่งใส สกช. จ้ังม่ีค์วัามีป็ระสงค์์ให้่ ป็ณ์ที่. ซ้่�งเป็็นผู้ม่ีอำานาจั 

ดำาเนินกิจัการไป็รษณ่์ย์ของป็ระเที่ศ ดำาเนินการจััดส่งไป็รษณ่์ย์ภัณ์ฑ์ท่ี่�เป็็นสินค้์าเพ่ื่่�อการเกษตรให้่แก่เกษตรกร และใช้  

Platform Thailandpostmart เพ่ื่่�อเป็็นช่องที่างจัำาห่น่ายผลผลิตที่างการเกษตรให้่แก่กลุ่มีผู้บัริโภค์เข้าถุ้งได้ง่าย ซ้่�งจัะเป็็น 

การสร้างระบับัการจัำาห่น่ายและขนส่งท่ี่�ได้มีาตรฐาน

  ระยะเวล�ข้องคำว�มูร่วมูมืูอ
  บัันท้ี่กข้อตกลงน่�ม่ีระยะเวัลา ๓ ปี็ นับัถัุดจัากวัันท่ี่�ม่ีการลงนามีร่วัมีกันเป็็นต้นไป็ บัันท้ี่กข้อตกลงที่ำาข้�น 

เม่ี�อวัันท่ี่� ๒๖ มิีถุุนายน ๒๕๖๓

  กรอบัแนำวที่่�งข้องคำว�มูร่วมูมืูอ เร่�องท่ี่�สำาคั์ญ ได้แก่ 

   ป็ระสานค์วัามีร่วัมีม่ีอระห่ว่ัางกัน เร่�อง ระบับับัริการขนส่งสินค้์าที่างการเกษตร และร่วัมีกันพิื่่จัารณ์า 

กำาห่นดเง่�อนไข ห่ลักเกณ์ฑ์การดำาเนินการในส่วันท่ี่�เก่�ยวักับัค์วัามีร่วัมีม่ีอดังกล่าวั ได้แก่ ระบับัการขนส่ง อัตราค่์าบัริการ 

และอ่�นๆท่ี่�เก่�ยวัข้อง

   ร่วัมีม่ีอกันในการพัื่่ฒนาด้านการตลาดเก่�ยวักับัผลผลิตการเกษตร

 ๔) บัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอด้ำ�นำก�รศึักษ� วิจัย และพัฒนำ�ผลิตภัณฑ์์ 
  ที่่�งคำลินิำกข้องนำำ��มัูนำกัญช�ส่กัดำเย็นำ เพื�อนำำ�มู�ใช้ปีระโยชน์ำในำที่่�งก�รแพที่่ย์  
  ระหว่�งกระที่่รวงส่�ธิ์�รณสุ่ข้ เข้ตสุ่ข้ภ�พท่ี่่� ๑๐ กับัมูห�วิที่่ย�ลัยอุบัลร�ชธิ์�น่ำ  
  มูห�วิที่่ย�ลัยมูหิดำล วิที่่ย�เข้ตอำ�นำ�จเจริญ และส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) เพ่ื่่�อศ้กษาวัิจััย และพื่่ัฒนาองค์์ค์วัามีรู้การรักษาโรค์ด้วัยนำ�ามัีนกัญชาสกัดเย็น และบัูรณ์าการ 

จััดการเร่ยนการสอนที่างการแพื่่ที่ย์และการสาธิารณ์สุข ให้่เช่�อมีโยงกับัระบับับัริการสุขภาพื่่

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 31



  ๒) เพ่ื่่�อให้่การบัริการที่างการแพื่่ที่ย์ เที่ค์โนโลย่และนวััตกรรมีที่างการแพื่่ที่ย์ และสาธิารณ์สุข 

ด้วัยนำ�ามัีนกัญชาสกัดเย็น ให้่สอดค์ล้องกับับัริบัที่ที่างสังค์มีในศตวัรรษท่ี่� ๒๑

  ๓) เพ่ื่่�อส่งเสริมีและสนับัสนุนให้่ป็ระชาชนเข้าถุ้งการใช้กัญชาและสมุีนไพื่่รที่างการแพื่่ที่ยไ์ด้อยา่งป็ลอดภัย

  ระยะเวล�ข้องคำว�มูร่วมูมืูอ
  บัันท้ี่กค์วัามีร่วัมีม่ีอฉบัับัน่� ม่ีผลใช้บัังคั์บั ๓ ปี็ นับัแต่วัันท่ี่�ลงนามีในบัันท้ี่กข้อตกลงฉบัับัน่� ข้อตกลงฉบัับัน่� 

ที่ำาข้�นเม่ี�อวัันท่ี่� ๒๓ ธัินวัาค์มี ๒๕๖๓ ท่ี่�มีห่าวิัที่ยาลัยอุบัลราชธิาน่

  ก�รดำำ�เนิำนำก�ร
  ๑) ค์วัามีร่วัมีม่ีอด้านการป็ลูกและพัื่่ฒนาสายพัื่่นธ์ุิกัญชา ภายใต้ค์วัามีรับัผิดชอบัของกระที่รวังสาธิารณ์สุข  

และสภาเกษตรกรแห่่งชาติ

  ๒) ค์วัามีร่วัมีม่ีอด้านการแป็รรูป็และพัื่่ฒนาตำารับัจัากนำ�ามัีนกัญชาสกัดเย็น ภายใต้ค์วัามีรับัผิดชอบั 

ของกระที่รวังสาธิารณ์สุข และมีห่าวิัที่ยาลัยมีหิ่ดล วิัที่ยาเขตอำานาจัเจัริญ

  ๓) ค์วัามีร่วัมีม่ีอด้านการพื่่ัฒนางานวัิจััยที่างค์ลินิกจัากนำ�ามัีนกัญชาสกัดเย็น ภายใต้ค์วัามีรับัผิดชอบั 

ของมีห่าวิัที่ยาลัยอุบัลราชธิาน่

  ๔) ค์วัามีร่วัมีม่ีอด้านการม่ีส่วันร่วัมีจัากภาค่์เค์ร่อข่ายในการผลกัดันเที่ค์โนโลยแ่ละนวััตกรรมีที่างการแพื่่ที่ย์ 

และสาธิารณ์สุข โดยให้่ป็ระชาชนเข้าถุ้งการใช้นำ�ามัีนกัญชาสกัดเย็น และสมุีนไพื่่รได้อย่างป็ลอดภัย ภายใต้ค์วัามีรับัผิดชอบั 

ของมีห่าวิัที่ยาลัยอุบัลราชธิาน่

 ๕) บัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอด้ำ�นำวิช�ก�รและง�นำวิจัย ระหว่�งมูห�วิที่่ย�ลัย 
  พะเย�และส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

  วัตถุปีระส่งค์ำ 
  ทัี่�งสองฝ่ั้ายม่ีจุัดห่มีายท่ี่�จัะส่งเสริมีให้่เกิดค์วัามีร่วัมีม่ีอที่างวิัชาการในด้านการศ้กษาและการวิัจััย

  คำว�มูรับัผิดำชอบัร่วมูกันำ
  มีห่าวัิที่ยาลัยพื่่ะเยาและสภาเกษตรกรแห่่งชาติ จัะร่วัมีกันส่งเสริมีกิจักรรมีดังต่อไป็น่� เพ่ื่่�อสนับัสนุน 
องค์์ค์วัามีรู้และค์วัามีชำานาญในการป็ระกอบัอาช่พื่่เกษตรกรรมี ร่วัมีกันพัื่่ฒนาเที่ค์โนโลยด้่านการเกษตร ยกระดับัการศ้กษา  
รวัมีถุ้งทัี่กษะเชิงวิัชาการ และส่งเสริมีงานวิัจััยท่ี่�อยู่ในค์วัามีสนใจัของทัี่�งสององค์์กร
  ๑) ส่งเสริมีให้่สมีาชิกสภาเกษตรกรจัังห่วััด ผู้นำาองค์์กรเกษตรกร เกษตรกรและที่ายาที่เกษตรกร  
ได้ศ้กษาตอ่ในระดบััอุดมีศ้กษา และ/ห่ร่อห่ลักสูตรระยะสั�นอ่�นๆของค์ณ์ะเกษตรศาสตรแ์ละที่รพัื่่ยากรธิรรมีชาต ิมีห่าวิัที่ยาลยั 
พื่่ะเยา เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาค์วัามีรู้ค์วัามีสามีารถุและป็ระสบัการณ์์ตามีบัที่บัาที่ภารกิจั โดยคู่์สัญญาทัี่�งสองฝ่ั้ายจัะตกลงในรายละเอ่ยด 
ร่วัมีกัน และจััดที่ำาเป็็นลายลักษณ์์อักษรต่อไป็
  ๒) ส่งเสริมีและสนับัสนุนการวิัจััยและพัื่่ฒนา เพ่ื่่�อเพิื่่�มีศักยภาพื่่การผลิต การแป็รรูป็ และการตลาด  
เพ่ื่่�อยกระดับัอาช่พื่่ คุ์ณ์ภาพื่่ช่วิัตท่ี่�ด่ของเกษตรกร ทัี่�งในด้านเศรษฐกิจั สังค์มี
  ๓) สนับัสนุนและร่วัมีกันสร้างการรับัรู้ตามีวััตถุุป็ระสงค์์และค์วัามีร่วัมีม่ีอน่�สู่ป็ระชาชน
  ๔) ส่งเสริมีการแลกเป็ล่�ยนข้อมูีลที่างวิัชาการ และ/ห่ร่องานวิัจััยด้านการเกษตรสู่ภาค์ป็ฏิิบััติในระดับัพ่ื่่�นท่ี่�  
เพ่ื่่�อให้่เกิดค์วัามีมัี�นค์ง มัี�งคั์�ง ยั�งย่น ในการป็ระกอบัอาช่พื่่เกษตรกรรมี รวัมีทัี่�งการบูัรณ์าการการที่ำางานร่วัมีกัน ทัี่�งในด้าน 
ยุที่ธิศาสตร์ แผนงาน โค์รงการ เพ่ื่่�อให้่เกิดป็ระโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและป็ระชาชน
  ๕) ในกรณ่์ท่ี่�ทัี่�งสองห่น่วัยงานมี่โค์รงการ ห่ร่อการดำาเนินกิจักรรมีท่ี่�ชัดเจันและแน่นอนท่ี่�จัะร่วัมีม่ีอกัน  
ทัี่�งสองห่น่วัยงานตกลงท่ี่�จัะจััดที่ำาเป็็นข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอต่างห่าก
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  ระยะเวล�ดำำ�เนิำนำง�นำ
  บัันท้ี่กข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอฉบัับัน่� เริ�มีม่ีผลบัังคั์บัใช้นับัตั�งแต่วัันท่ี่�ม่ีการลงนามีบัันท้ี่กข้อตกลงฉบัับัน่�  

โดยม่ีผลบัังคั์บัใช้เป็็นเวัลา ๕ ปี็ บัันท้ี่กข้อตกลงฉบัับัน่�จััดที่ำาข้�น ณ์ มีห่าวิัที่ยาลัยพื่่ะเยา เม่ี�อวัันท่ี่� ๒๑ พื่่ฤศจิักายน ๒๕๖๒

 ๘) บัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอด้ำ�นำก�รศึักษ�วิจัยและพัฒนำ�กัญช�เพื�อปีระโยชนำ์ 
  ที่่�งก�รแพที่่ย์แผนำไที่่ย ระหว่�ง กรมูก�รแพที่่ย์แผนำไที่่ยและก�รแพที่่ย์ที่่�งเลือก  
  มูห�วิที่่ย�ลัยเที่่คำโนำโลย่ร�ชมูงคำลอ่ส่�นำ ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  
  และมูห�วิที่่ย�ลัยเกษตรศั�ส่ตร์ “หน่ำวยง�นำทัี่่�งส่่�” เมืู�อวันำท่ี่่� ๔ มิูถุนำ�ยนำ ๒๕๖๒  
  มู่ผลบัังคัำบัใช้เป็ีนำระยะเวล� ๓ ปีี

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) เพ่ื่่�อขับัเค์ล่�อนนโยบัายการนำาพ่ื่่ชกัญชามีาใช้ป็ระโยชน์ที่างการแพื่่ที่ย์และการศ้กษาวิัจััย
  ๒) เพ่ื่่�อสนับัสนุนวััตถุุดิบัพ่ื่่ชกัญชาในการผลิตตำารับัยาแผนไที่ยท่ี่�มี่กัญชาในการผลิตตำารับัยาแผนไที่ย 
ท่ี่�ม่ีกัญชาป็รุงผสมีอยู่ สำาห่รับัการนำามีาใช้ป็ระโยชน์ที่างการแพื่่ที่ย์และการศ้กษาวิัจััย ภายใต้กรอบัและเง่�อนไขท่ี่�ถูุกต้อง 
และเป็็นไป็ตามีกฎห่มีาย
  ๓) เพ่ื่่�อส่งเสริมีการรับัรู้ องค์์ค์วัามีรู้และจััดที่ำาข้อมูีลวิัชาการท่ี่�ถูุกต้องในกระบัวันการผลิต การเพื่่าะป็ลูก  
สายพัื่่นธ์ุิ สภาพื่่ดินห่ร่อพ่ื่่�นท่ี่� รูป็แบับัการบัริห่ารจััดการและค์วับัค์ุมีการดูแลตามีระบับัมีาตรฐานและรูป็แบับัท่ี่�ค์วัรจัะเป็็น 
อยา่งเห่มีาะสมี

  รูปีแบับัคำว�มูร่วมูมืูอ
  ห่น่วัยงานทัี่�งส่�จัะร่วัมีม่ีอสนับัสนุน อำานวัยค์วัามีสะดวัก และส่งเสริมีค์วัามีร่วัมีม่ีอในการศ้กษาวิัจััย 

และพัื่่ฒนาการนำาพ่ื่่ชกัญชามีาใช้ป็ระโยชน์ที่างการแพื่่ที่ย์ โดยห่น่วัยงานทัี่�งส่�ม่ีภารกิจัท่ี่�ต้องดำาเนินการร่วัมีกัน ดังน่�

  ๑) ศ้กษาวิัจััยและพัื่่ฒนาเก่�ยวักับัพ่ื่่ชกัญชาในเร่�องกระบัวันการผลิต การเพื่่าะป็ลูก สายพัื่่นธ์ุิสภาพื่่ดิน 

ห่ร่อพ่ื่่�นท่ี่� บัริห่ารจััดการและค์วับัคุ์มีการดูแลตามีระบับัมีาตรฐานและรูป็แบับัท่ี่�ค์วัรจัะเป็็นอย่างเห่มีาะสมี

  ๒) วััตถุุดิบัห่ร่อผลิตผลพ่ื่่ชกัญชา ท่ี่�ไดรั้บัจัากกระบัวันการป็ลกูเมี่�อเสรจ็ัสิ�นกระบัวันการตอ้งนำาไป็สนบััสนุนเป็็น 

วััตถุุดิบัในการผลิตตำารับัยาแผนไที่ยท่ี่�ม่ีกัญชาป็รุงผสมีอยู่ สำาห่รับัการนำามีาใช้ป็ระโยชน์ที่างการแพื่่ที่ย์และการศ้กษาวิัจััยต่อไป็

  ๓) ดำาเนินการบัริห่ารจััดการตามีบัันท้ี่กข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอในการดำาเนินงานร่วัมีกัน

  ๔) จััดที่ำากิจักรรมีต่างๆเพ่ื่่�อส่งเสริมีสร้างการรับัรู้ องค์์ค์วัามีรู้ท่ี่�ถูุกต้อง และจััดที่ำาข้อมูีลวิัชาการท่ี่�ถูุกต้อง 

ตามีห่ลักวิัชาการ

  ก�รดำำ�เนิำนำก�ร
  ห่น่วัยงานทัี่�งส่�ร่วัมีดำาเนินการในแบับัพื่่หุ่ภาค่์ ตามีบัที่บัาที่ห่น้าท่ี่�และค์วัามีชำานาญของแต่ละห่น่วัยงาน  

ซ้่�งจัะได้จััดที่ำารายละเอ่ยดและข้อตกลงในบัที่บัาที่ห่น้าท่ี่�ของแต่ละห่น่วัยงานเพิื่่�มีเติมีเป็็นรายกรณ่์ไป็ รวัมีถุ้งการจััดที่ำา 

แผนงาน/โค์รงการ เพ่ื่่�อดำาเนินกิจักรรมีให้่บัรรลุวััตถุุป็ระสงค์์ของบัันท้ี่กข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอฉบัับัน่� โดยการป็ระชุมีร่วัมีกัน 

เพ่ื่่�อป็ร้กษาห่าร่อกันอย่างใกล้ชิดและต่อเน่�อง

  ห่น่วัยงานทัี่�งส่�ม่ีฉันที่ามีติให้่อธิิบัด่กรมีการแพื่่ที่ย์แผนไที่ยและการแพื่่ที่ย์ที่างเล่อกเป็็นห่น่วัยกลางในการ 

ขับัเค์ล่�อน ป็ระสานงาน และม่ีอำานาจัห่น้าท่ี่�ในการแต่งตั�งค์ณ์ะกรรมีการห่ร่อค์ณ์ะที่ำางานร่วัมีกันตามีค์วัามีเห่มีาะสมี
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๒.๒ ก�รพัฒนำ�และเส่ริมูส่ร้�งคำว�มูเข้้มูแข็้งแก่เกษตรกร/ 
 องค์ำกรเกษตรกร

๑.  กิจกรรมูก�รจัดำที่่ำ�แผนำพัฒนำ�เกษตรกรรมูตำ�บัล

 (๑) กิจกรรมูก�รจัดำที่่ำ�แผนำพัฒนำ�เกษตรกรรมูตำ�บัล 
  การจััดตั�งกลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตรและพัื่่ฒนากลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตร เป็็นเกษตรอุตสาห่กรรมี

  ในปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ สภาเกษตรกรแห่่งชาติได้มีอบัห่มีายให้่สภาเกษตรกรจัังห่วััดทุี่กจัังห่วััด ดำาเนิน 

กิจักรรมีจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีตำาบัลอย่างน้อยจัังห่วััดละ ๒ ตำาบัล จััดตั�งกลุ่มีธิุรกิจัรายสินค์้าเกษตรอย่างน้อย  

๒ กลุ่มี และพื่่ฒันากลุ่มีธิรุกิจัรายสินค์า้เกษตรเป็็นเกษตรอตุสาห่กรรมีอยา่งน้อย ๑ กลุ่มี โดยในขั�นตอนการจััดที่ำาแผนพื่่ฒันา 

เกษตรกรรมีตำาบัล ม่ีการสำารวัจัรวับัรวัมีข้อมูีลพ่ื่่�นฐานด้านการเกษตรในตำาบัล จััดระดมีค์วัามีคิ์ดเห็่น ปั็ญห่าค์วัามีต้องการ 

ด้านการเกษตรจัากเกษตรกร ผู้เก่�ยวัข้องทัี่�งภาค์รัฐ เอกชน จัากนั�นส่งเสริมีสนับัสนุนให้่เกษตรกรท่ี่�ม่ีปั็ญห่าราค์าสินค้์าเกษตร  

รวัมีตัวัจััดตั�งกลุ่มี และจััดที่ำาแผนธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตร รวัมีทัี่�งพัื่่ฒนากลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตรเพ่ื่่�อเป็็นผู้ป็ระกอบัการ 

ตามีแนวัที่างเกษตรอุตสาห่กรรมี โดยป็ระสานค์วัามีร่วัมีม่ีอกับัห่น่วัยงาน สถุาบัันการศ้กษา สนับัสนุน ซ้่�งม่ีผลการดำาเนิน 

กิจักรรมี ดังน่� ๑) กิจักรรมีการจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีตำาบัล จัำานวัน ๑๙๒ ตำาบัล คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๒๔.๖๗ เท่ี่ยบักับั 

ตำาบัลเป้็าห่มีาย ๒) กิจักรรมีจััดตั�งกลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตร จัำานวัน ๑๕๒ กลุ่มี คิ์ดเป็็นร้อยละ ๙๘.๗๐ เท่ี่ยบักับั 

กลุ่มีเป้็าห่มีาย และ ๓) กิจักรรมีพัื่่ฒนากลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตรเป็็นเกษตรอุตสาห่กรรมี จัำานวัน ๑๕๔ กลุ่มี คิ์ดเป็็น 

ร้อยละ ๑๐๐ เท่ี่ยบักับักลุ่มีเป้็าห่มีาย (รายละเอ่ยดป็รากฏิตามีตารางท่ี่� ๘)

ตารางท่ำ�	๘	 กิจักรรมีการจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีตำาบัล การจััดตั�งกลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตรและพัื่่ฒนากลุ่มีธุิรกิจั 

  รายสินค้์าเกษตรเป็็นเกษตรอุตสาห่กรรมี

กิจำกรรม เป้าหมาย

ผู้ลการดำาเนินงาน

จำำานวััน
คิดเป็นร้อยละ

เท่ำยบักับัเป้าหมาย

๑) จััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีตำาบัล ๑๕๔ ๑๙๒ ๑๒๔.๖๗

๒) การจััดตั�งกลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตร ๑๕๔ ๑๕๒ ๙๘.๗๐

๓) พัื่่ฒนาธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตรเป็็นเกษตรอุตสาห่กรรมี ๑๕๔ ๑๕๔ ๑๐๐

๒. กิจกรรมูก�รบูัรณ�ก�รกับัหน่ำวยง�นำภ�คำรัฐ หรือเอกชนำ หรือเคำรือข่้�ย 
 ข้องส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ/ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ/ 
 ส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ/ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ

 ในปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาต ิร่วัมีบูัรณ์าการที่ำางานกบััห่นว่ัยงานตา่งๆ พื่่ร้อมีป็ระสาน 

สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดร่วัมีขับัเค์ล่�อนการดำาเนินงานในพ่ื่่�นท่ี่� จัำานวัน ๗ ห่น่วัยงาน ดังน่�
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 ๑.  กรมูเจรจ�ก�รค้ำ�ระหว่�งปีระเที่่ศั กระที่่รวงพ�ณิชย์ 
  ร่วัมีกับัสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ดำาเนิน “โค์รงการเพิื่่�มีศักยภาพื่่เกษตรกรไที่ย ในตลาด 
การค้์าเสร่” เพ่ื่่�อสรา้งค์วัามีรู้ค์วัามีเข้าใจัให้่กับัเกษตรกร ในเร่�องการใช้ป็ระโยชนจ์ัาก FTA เพื่่่�อการส่งออก เพ่ื่่�อ ๑) กระตุ้นให้่ 
กลุ่มีเกษตรกร วิัสาห่กิจัชุมีชน ผู้ป็ระกอบัการรายย่อยต่อยอดงานวิัจััย นวััตกรรมี และเที่ค์โนโลย่เพ่ื่่�อเพิื่่�มีมูีลค่์าสินค้์าเกษตร  
๒) ให้่เกษตรกร กลุ่มีเกษตรกร กลุ่มีวิัสาห่กิจัชุมีชน ที่ราบัถุ้งการที่ำาธุิรกิจัส่งออก และขยายตลาดภายในป็ระเที่ศทัี่�งออนไลน์ 
และออฟื้ไลน์ ๒ กิจักรรมี ค่์อ
  (๑) การเสวันา เร่�อง “ช่�ช่องรวัยรุกตลาดส่งออกสินค้์าเกษตรด้วัย FTA” มุ่ีงให้่เกษตรกรสามีารถุขาย 
สินค้์าเกษตรในตลาดการค้์าเสร่ได้
  (๒) ลงพ่ื่่�นท่ี่�พื่่บัป็ะเกษตรกร กลุ่มีเกษตรกรในพ่ื่่�นท่ี่�เป็า้ห่มีายทัี่�วัป็ระเที่ศ ๖ ค์รั�ง ได้แก่ จัังห่วััดอุบัลราชธิาน่  
บุัร่รัมีย์ นค์รสวัรรค์์ สงขลา ระยอง และอุตรดิตถ์ุ เป้็าห่มีายพ่ื่่�นท่ี่�ละ ๑๐๐ ราย รวัมี ๖๐๐ ราย

  ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำ
  เด่อนตุลาค์มี ๒๕๖๒ – กรกฎาค์มี ๒๕๖๓ ดำาเนินการในจัังห่วััดอุบัลราชธิาน่ และบุัร่รัมีย์ม่ีเกษตรกร 
เข้าร่วัมีโค์รงการได้รับัป็ระโยชน์ ๒๑๕ ค์น
  เด่อนสิงห่าค์มี ๒๕๖๓ ดำาเนินการท่ี่�จัังห่วััดเพื่่ชรบุัร่ ม่ีกลุ่มีเกษตรกร กลุ่มีวิัสาห่กิจัชุมีชนและสห่กรณ์์ 
เข้าร่วัมีกิจักรรมีแสดงสินค้์า จัำานวัน ๒๐ กลุ่มี และจัังห่วััดสระบุัร่ ม่ีเกษตรกรเข้าร่วัมีโค์รงการ ๓๐ ค์น
  เด่อนกันยายน ๒๕๖๓ ดำาเนินการท่ี่�จัังห่วััดพิื่่ษณุ์โลก ม่ีกลุ่มีเกษตรกร กลุ่มีวิัสาห่กิจัชุมีชนเข้าร่วัมีกิจักรรมี 
แสดงสินค้์า จัำานวัน ๒๐ กลุ่มี
  จัากสถุานการณ์์การแพื่่ร่ระบัาดของไวัรัสโค์โรน่า (COVID - ๑๙) ที่ำาให้่ต้องป็รับัเป็ล่�ยนเป้็าห่มีายโค์รงการ  
โดยบัางจัังห่วััดอาจัไม่ีสามีารถุดำาเนินการได้ในปี็น่�

 ๒. ส่ถ�บัันำอุตส่�หกรรมูเพื�อก�รเกษตร ส่ภ�อุตส่�หกรรมูแห่งปีระเที่่ศัไที่่ย 
  ร่วัมีกับัสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ดำาเนิน “โค์รงการพัื่่ฒนาผู้ป็ระกอบัให่ม่ี (Early - Stage) ปี็ ๒๕๖๓”  

ม่ีวััตถุุป็ระสงค์์เพ่ื่่�ออบัรมีเกษตรกร วิัสาห่กิจัชุมีชน SME ท่ี่�เริ�มีต้นดำาเนินธุิรกิจั ห่ร่อบุัค์ค์ลทัี่�วัไป็ให้่ม่ีค์วัามีรู้ในด้านการที่ำา 

การเกษตร โดยลดการใช้สารเค์ม่ี การบัริห่ารจััดการท่ี่องเท่ี่�ยวัวิัถุ่เกษตร โดยสร้างค์วัามีรู้ด้านเช่�อมีโยงตลาดในพ่ื่่�นท่ี่�และ 

แห่ล่งทุี่น เพ่ื่่�อขยายธุิรกิจั และการสร้างคุ์ณ์ค่์าด้วัยการออกแบับั โดยจัะดำาเนินการในจัังห่วััดป็ราจ่ันบุัร่ สระแก้วั จัันที่บุัร่  

ตราด นค์รราชส่มีา ชัยภูมิี นค์รพื่่นมี สกลนค์ร ราชบุัร่ และจัังห่วััดตรัง รวัมี ๑,๐๐๐ ราย

  ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำ
  ดำาเนินการอบัรมีเกษตรกรซ้่�งเป็็นผู้ป็ระกอบัการรายให่ม่ีในพ่ื่่�นท่ี่�เป้็าห่มีายได้ทัี่�งสิ�น ๘ ค์รั�ง และดำาเนินการ 

อบัรมีผ่านที่างออนไลน์ ๔ ค์รั�ง ม่ีจัำานวันผู้เข้าร่วัมีโค์รงการ ๑,๕๐๐ ค์น โค์รงการน่�สามีารถุคั์ดเล่อกผู้ป็ระกอบัการเพ่ื่่�อ 

เข้ารับัการป็ร้กษาเชิงล้กด้านนวััตกรรมี เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาผลิตภัณ์ฑ์ได้ ๓๑๐ ค์น

  โค์รงการน่�เป็็นโค์รงการบั่มีเพื่่าะผู้ป็ระกอบัการให่ม่ีให้่ม่ีค์วัามีรู้การดำาเนินธุิรกิจั สามีารถุเข่ยนแผนธุิรกิจั  

เพ่ื่่�อขอรับัการสนับัสนุนจัากสถุาบัันการเงิน การใช้เที่ค์โนโลย่การจััดที่ำามีาตรฐานสินค้์า การพัื่่ฒนาผลิตภัณ์ฑ์ด้วัย 

นวััตกรรมีให่ม่ีๆ เพิื่่�มีทัี่กษะการพัื่่ฒนาสินค้์าให้่สามีารถุแข่งขันได้ในตลาด

 ๓. ส่ถ�บัันำส่�รส่นำเที่่ศัที่่รัพย�กรนำำ�� 
  ร่วัมีกับัสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติจััดอบัรมีเชิงป็ฏิิบััติการ “เกษตรที่ฤษฎ่ให่ม่ีตามีแนวัป็รัชญา 

เศรษฐกิจัพื่่อเพ่ื่่ยง” เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาองค์์ค์วัามีรู้ด้านการจััดการที่รัพื่่ยากรนำ�าชุมีชน โดยการป็ระยุกต์ใช้วิัที่ยาศาสตร์เที่ค์โนโลย ่ 

ใช้ห่ลักที่ฤษฎ่ให่ม่ีและแนวัพื่่ระราชดำาริในการบัริห่ารจััดการนำ�าเพ่ื่่�อเพิื่่�มีผลผลิตและรายได้ชุมีชนโดยชุมีชน
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  ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำ
  ในช่วังปี็ ๒๕๖๓ ชุมีชนสามีารถุจััดที่ำาโค์รงการแก้ไขปั็ญห่าเร่�องนำ�าในพ่ื่่�นท่ี่�ร่วัมีกับัท้ี่องถิุ�น สสน. ห่น่วัยงาน 

ภาค์รัฐและเอกชน ดำาเนินการได้ ๒๒ ชุมีชน และสสน. พิื่่จัารณ์าอนุมัีติโค์รงการท่ี่�จัะดำาเนินการในปี็ ๒๕๖๔ อ่ก ๔๔ ชุมีชน  

รวัมีพ่ื่่�นท่ี่� ๒๕ จัังห่วััด เกษตรกรได้รับัป็ระโยชน์ ๖๖ ห่มู่ีบ้ัาน

 ๔.  ส่ำ�นัำกง�นำกองทุี่่นำส่นัำบัส่นุำนำก�รเส่ริมูส่ร้�งสุ่ข้ภ�พ (ส่ส่ส่.)
  กองทุี่นสนบััสนนุการเสรมิีสรา้งสุขภาพื่่ (สสส.) สนบััสนุนงบัป็ระมีาณ์ให่แ้กส่ำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาต ิ

เพ่ื่่�อดำาเนินการใน ๕ จัังห่วััด ม่ีวััตถุุป็ระสงค์์

  ๑) เกิดการพัื่่ฒนาค์น ๓ ป็ระเภที่ ค่์อ ค์นด่ ค์นเก่ง และค์นสำาคั์ญ

  ๒) ได้ฟ้ื้�นฟูื้กลไกด้านการจััดการเกษตรในพ่ื่่�นท่ี่� ป็ระกอบัด้วัย ศูนย์บัริการและถุ่ายที่อดเที่ค์โนโลย่การเกษตร 

ป็ระจัำาตำาบัล เค์ร่อข่ายสมีาชิกสภาเกษตรกรระดับัตำาบัล

  ๓) เพิื่่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่่การผลิตที่างการเกษตร และศูนย์เร่ยนรู้ด้านการเกษตรป็ระจัำาตำาบัล

  ๔) จััดที่ำาข้อมูีลพ่ื่่�นฐานด้านการเกษตรเชิงล้ก เช่น สิที่ธิิท่ี่�ดินที่ำากิน ห่น่�สิน ที่รัพื่่ยากรธิรรมีชาติท่ี่�ใช้ร่วัมีกัน 

ที่างด้านการเกษตร

  ๕) เกิดนวััตกรรมีการจััดการระบับัการเกษตรระดับัพ่ื่่�นท่ี่�

  ๖) เกิดการบูัรณ์าการร่วัมีกันระห่ว่ัางห่น่วัยงานภาค์สังค์มี ภาค์วิัชาการและนโยบัาย

  ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำ
  ม่ีสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด ๕ จัังห่วััดเข้าร่วัมีโค์รงการ และม่ีผลการดำาเนินงาน ดังน่�

  ๑) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดพื่่ัที่ลุง ดำาเนิน “โค์รงการขับัเค์ล่�อนพัื่่ที่ลุงเม่ีองเกษตรป็ลอดภัย  

โดยใช้พ่ื่่�นท่ี่�เป็็นตัวัตั�ง” งบัป็ระมีาณ์ ๑.๙๒ ล้านบัาที่ ม่ีองค์์กรป็กค์รองส่วันท้ี่องถิุ�น (อป็ที่.) เข้าร่วัมีโค์รงการ ๙ อป็ที่. เกษตรกร 

จัำานวัน ๙๐๐ ค์น

  ๒) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดพื่่ษิณุ์โลก ดำาเนิน “โค์รงการขบััเค์ล่�อนพิื่่ษณุ์โลกเม่ีองอาห่ารป็ลอดภัย”  

งบัป็ระมีาณ์ ๑.๓๕ ล้านบัาที่ ม่ีอป็ที่.เข้าร่วัมีโค์รงการ ๓๖ อป็ที่. เกษตรกร จัำานวัน ๓,๙๒๔ ค์น

  ๓) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดลพื่่บุัร่ ดำาเนิน “โค์รงการขับัเค์ล่�อนเค์ร่อข่ายระบับัเกษตรกรรมี  

เพ่ื่่�ออาห่ารป็ลอดภัยจัังห่วััดลพื่่บุัร่” งบัป็ระมีาณ์ ๑.๙๙ ล้านบัาที่ ม่ี อป็ที่. เข้าร่วัมีโค์รงการ ๙ อป็ที่. เกษตรกรจัำานวัน ๑,๒๐๐ ค์น

  ๔) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดสุโขทัี่ย ดำาเนิน “โค์รงการขับัเค์ล่�อนเค์ร่อข่ายระบับัเกษตรกรรมี  

เพ่ื่่�ออาห่ารป็ลอดภยัจัังห่วััดสโุขทัี่ย” งบัป็ระมีาณ์ ๔.๔๙ ล้านบัาที่ มี ่อป็ที่. เข้าร่วัมีโค์รงการ ๓๖ อป็ที่. เกษตรกรจัำานวัน ๓,๖๐๐ ค์น

  ๕) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดสุรินที่ร์ ดำาเนิน “โค์รงการขับัเค์ล่�อนเค์ร่อข่ายระบับัเกษตรกรรมี  

เพ่ื่่�ออาห่ารป็ลอดภัยจัังห่วััดสุรินที่ร์” งบัป็ระมีาณ์ ๔.๔๙ ล้านบัาที่ ม่ี อป็ที่. เข้าร่วัมีโค์รงการ ๑๗ อป็ที่. เกษตรกรจัำานวัน ๓,๔๐๐ ค์น

 ๕. ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติร่วมูมืูอกับัวิที่่ย�ลัยบูัรณ�ก�รศั�ส่ตร์  
  มูห�วิที่่ย�ลัยเกษตรศั�ส่ตร์
  จััดโค์รงการศ้กษาเร่ยนรู้แบับั Non – degree โดยสนับัสนุนให้่เกษตรกรและพื่่นักงานสมัีค์รเข้าศ้กษา 

แบับั Non – degree และได้รับัป็ระกาศน่ยบััตร

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาทัี่กษะ ผู้ป็ระกอบัการเกษตร

  เป้ี�หมู�ย 
  จัำานวัน ๒๑ ชุดวิัชา
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  ผลก�รดำำ�เนิำนำโคำรงก�ร
  เกษตรกรและพื่่นักงานสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ สมัีค์รเข้าศ้กษาแบับั Non – degree  
จัำานวัน ๒๑ ชุดวิัชา ผู้สมัีค์รเข้าศ้กษา จัำานวัน ๔๒๕ ค์น

 ๖. ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติร่วมูกับักระที่่รวงก�รอุดำมูศึักษ� วิที่่ย�ศั�ส่ตร์  
  วิจัย และนำวัตกรรมูดำำ�เนิำนำโคำรงก�รพัฒนำ�ทัี่่กษะกำ�ลังคำนำข้องปีระเที่่ศั  
  (Reskill/Up skill /New Skill) 
  เพ่ื่่�อการม่ีงานที่ำาและเตร่ยมีค์วัามีพื่่ร้อมีรองรับัการที่ำางานในอนาค์ตห่ลังวิักฤตการแพื่่ร่ระบัาดของไวัรัส 
โค์โรน่า ๑๙ (COVID - ๑๙) กลุ่มีทัี่กษะ Smart Farming เพิื่่�มีเติมี

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาทัี่กษะของเกษตรกร และผู้ป็ระกอบัการเกษตรให้่เกิดการสร้างงานในอนาค์ต

  เป้ี�หมู�ย
  ๖ มีห่าวิัที่ยาลัย ๑๒ ห่ลักสูตร กลุ่มีทัี่กษะ Smart Farming เกษตรกรรุ่นให่ม่ี ๔๙๐ ค์น

  ผลก�รดำำ�เนิำนำโคำรงก�ร
  อยู่ระห่ว่ัางเปิ็ดรับัสมัีค์ร ปั็จัจุับัันม่ีผู้สมัีค์รแล้วั ๕๔๒ ค์น และจัะเริ�มีเปิ็ดการสอนในเด่อน ตุลาค์มี ๒๕๖๓

โครงการพััฒนาทัำกษะกำาลังคนข้องประเทำศ	(Reskill	/	Up	skill	/New	skill)

เพ่ั�อการม่งานทำำาและเตร่ยมควััามพัร้อมรองรับัการทำำางานในอนาคตหลังวิัักฤตการระบัาดข้องไวััรัสโคโรนา	๒๐๑๙

หลักส้ตร
สนง.สภา

เกษตรกรจัำงหวัััด
เป้าหมาย

(คน)
ผู้้้สมัคร
(คน)

มหาวิััทำยาลัย
(ผู้้้สอน)

๑. อยากเป็็น YouTube สำาห่รับัตลาดเกษตร
ออนไลน์ต้องที่ำาไง

สงขลา ๙๐ ๑๔๕ เที่ค์โนโลยร่าชมีงค์ลศร่วิัชัย

๒. ตลาดออนไลน์สินค้์าเกษตรอินที่ร่ย์ ชลบุัร่ ๓๐ ๔๐ เที่ค์โนโลยร่าชมีงค์ลตะวัันออก
๓. พัื่่ฒนาผู้ป็ระกอบัการธุิรกิจัเกษตรดิจิัทัี่ล นค์รศร่ธิรรมีราช ๓๐ ๓๘ เที่ค์โนโลยร่าชมีงค์ลศร่วิัชัย
๔. ผู้ป็ระกอบัการธุิรกิจัโค์เน่�อรุ่นให่ม่ีนวััตกรรมี 

ลดต้นทุี่นการผลิตและเพิื่่�มีมูีลค่์าผลิตภัณ์ฑ์
ชุมีพื่่ร ๓๐ ๓๘ สถุาบัันเที่ค์โนโลยพ่ื่่ระจัอมีเกล้า

เจ้ัาคุ์ณ์ที่ห่ารลาดกระบััง
๕. ระบับัการบัริห่ารจััดการนำ�าการเกษตร

อัจัฉริยะด้วัยเที่ค์โนโลย ่LOT
นค์รศร่ธิรรมีราช ๓๐ ๓๖ เที่ค์โนโลยร่าชมีงค์ลศร่วิัชัย

๖. การผลิตและการแป็รรูป็สมุีนไพื่่รไที่ย ชลบุัร่ ๓๐ ๓๖ เที่ค์โนโลยร่าชมีงค์ลตะวัันออก
๗. นักบิันโดนอัจัฉริยะ แพื่่ร่ ๓๐ ๓๓ แม่ีโจ้ั
๘. การผลิตข้าวัไที่ยแบับัอัจัฉริยะ ชลบุัร่ ๓๐ ๓๓ เที่ค์โนโลยร่าชมีงค์ลตะวัันออก
๙. การป็ระยุกต์ใช้พื่่ลังงานที่ดแที่นสำาห่รับัเกษตร

ที่ฤษฎ่ให่ม่ี
ร้อยเอ็ด ๓๐ ๓๒ เที่ค์โนโลยร่าชมีงค์ลอ่สาน

๑๐. การเป็็นผู้ป็ระกอบัการธุิรกิจัเกษตรรุ่นให่ม่ี กที่มี ๓๐ ๓๑ เกษตรศาสตร์
๑๑. การเป็็นผู้ป็ระกอบัการด้านการเกษตรแบับั

ดิจิัทัี่ลเชิงสร้างสรรค์์
เช่ยงให่ม่ี ๙๐ ๖๘ แม่ีโจ้ั

๑๒. การตลาดดิจิัตอล เพ่ื่่�อการเจัริญเติบัโตของ
ชุมีชนเกษตรในยุค์โค์วิัด ๑๙

สกลนค์ร ๓๐ ๑๒ เที่ค์โนโลยร่าชมีงค์ลอ่สาน

รวัมี ๔๘๐ ๕๔๒
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 ๗. กองทุี่่นำก�รออมูแห่งช�ติ ร่วมูกับัส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ 
  ดำำ�เนิำนำโคำรงก�รส่่งเส่ริมูเกษตรกรและบุัตรหล�นำเข้้�สู่่ระบับับัำ�นำ�ญกับั กอช.

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  สร้างสวััสดิการให้่กับัเกษตรกรและบุัตรห่ลาน

  เป้ี�หมู�ย ๗๗ จัังห่วััด

  ผลก�รดำำ�เนิำนำโคำรงก�ร
  ๑) ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิการเข้าสู่ระบับับัำานาญด้วัยการออมีกับั กอช. ในพ่ื่่�นท่ี่� ๗๗ จัังห่วััด จัำานวัน ๗๖๙ ค์รั�ง

  ๒)  ส่�อสารกลุ่มีเค์ร่อข่ายสภาเกษตรกรที่างไลน์กลุ่มี จัำานวัน ๑,๐๔๓ ค์รั�ง

  ๓)  ป็ระชุมีผู้ป็ระสงค์์สมัีค์รสมีาชิก กอช. จัำานวัน ๖๑,๑๓๕ ค์น

  ๔)  เกษตรกรและบุัตรห่ลานสมัีค์ร กอช. จัำานวัน ๖๔,๒๒๗ ค์น

 ๙) กระที่่รวงก�รอุดำมูศึักษ� วิที่่ย�ศั�ส่ตร์ วิจัย และนำวัตกรรมู

  ๙.๑) โคำรงก�ร “ก�รส่ร้�งคำว�มูร่วมูมูือและข้ย�ยผลเคำรือข้่�ยวิที่่ย�กรที่่้องถิ�นำ 
ด้ำ�นำสุ่ข้ลักษณะท่ี่่�ด่ำในำก�รผลิตอ�ห�รจังหวัดำส่ตูล” โดำยคำว�มูร่วมูมืูอระหว่�งส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกร 
จังหวัดำส่ตูล กับัส่ำ�นัำกง�นำพัฒนำ�วิที่่ย�ศั�ส่ตร์และเที่่คำโนำโลย่แห่งช�ติ (ส่วที่่ช.)

  วัตถุปีระส่งค์ำ 
  เพ่ื่่�อให่้เกษตรกร/องค์์กรเกษตรกรท่ี่�เข้าร่วัมี ได้รับัค์วัามีรู้ค์วัามีเข้าใจัขั�นตอนและกระบัวันการผลิตอาห่าร 

ท่ี่�ถูุกสุขลักษณ์ะ ป็ลอดภัยได้มีาตรฐาน

  เป้ี�หมู�ย
  เกษตรกร/สมีาชิกกลุ่มีองค์์กรเกษตรกรท่ี่�ข้�นที่ะเบ่ัยนองค์์กรกับัสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดสตูล

  ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำ 
  เกษตรกร/องค์์กรเกษตรกรท่ี่�เข้าร่วัมีโค์รงการจัำานวัน ๔๒ ค์น ได้รับัค์วัามีรู้ ค์วัามีเข้าใจัขั�นตอน  

และกระบัวันการผลติอาห่ารท่ี่�ถูุกสุขลกัษณ์ะป็ลอดภยั ไดม้ีาตรฐาน และสรา้งค์วัามีเข้มีแข็งให้่แก่เกษตรกร/องค์์กรเกษตรกร 

ในพ่ื่่�นท่ี่�จัังห่วััดสตูล

  ๙.๒) โคำรงก�รฝึึกอบัรมูหลักสู่ตรวิช�ช่พเกษตรกรรมูระยะสั่�นำ โดำยก�รร่วมูมืูอ 
ระหว่�งส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำกระบ่ั� กับัวิที่่ย�ลัยเกษตรและเที่่คำโนำโลย่เกษตรกระบ่ั�

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) เพ่ื่่�อบูัรณ์าการกับัสถุาบัันอาช่วัะศ้กษาด้านการเกษตรในพ่ื่่�นท่ี่�จัังห่วััดกระบ่ั�แก้ไขปั็ญห่าให้่กับัเกษตรกร

  ๒) เพ่ื่่�อเพิื่่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่่การผลิตสินค้์า และยกระดับัค์วัามีสามีารถุในกระบัวันการผลิตของเกษตรกร 

และกลุ่มี/องค์์กรเกษตรกร ขยายตลาดรับัซ่่�อเช่�อมีโยงเค์ร่อข่ายผลิตภัณ์ฑ์ชุมีชน

  ๓) เพ่ื่่�อส่งเสริมีการใช้พ่ื่่�นท่ี่�ว่ัางในสวันป็าล์มีนำ�ามัีน และสวันยางพื่่าราให้่เกิดป็ระโยชน์สูงสุด

  ผลก�รดำำ�เนิำนำโคำรงก�ร
  ๑) เกษตรกรผู้ผ่านการอบัรมีสามีารถุจััดตั�งกลุ่มี/องค์์กรเกษตรกร จัำานวัน ๑ กลุ่มี
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  ๒) จััดฝึั้กอบัรมีห่ลักสูตรเกษตรกรรมี ส่งเสริมีอาช่พื่่ที่างเล่อก จัำานวัน ๑ ห่ลักสูตร สามีารถุแก้ไขปั็ญห่า 

ราค์าผลผลิตป็าล์มีนำ�ามัีน และยางพื่่าราตกตำ�า เพิื่่�มีอาช่พื่่ที่างเล่อกพัื่่ฒนาศักยภาพื่่ด้าน องค์์ค์วัามีรู้ให้่กับัเกษตรกรท่ี่�มี่ 

การป็ระกอบัอาช่พื่่อยู่เดิมี และสนับัสนุนเกษตรกรให่ม่ีในขั�นเตร่ยมีการ

  ๓) เกิดการรวัมีกลุ่มีอาช่พื่่ เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาเศรษฐกิจัค์รอบัค์รัวัและเศรษฐกิจัชุมีชน เกิดการรวัมีกลุ่มีอาช่พื่่ 

จัำานวัน ๓๗ ค์น

  ๙.๓) โคำรงก�รแผนำง�นำบูัรณ�ก�รพัฒนำ�และส่่งเส่ริมูเศัรษฐกิจฐ�นำร�ก โดำย 
ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจงัหวัดำนำคำรพนำมู ร่วมูกับัคำณะเกษตรและเที่่คำโนำโลย่ มูห�วิที่่ย�ลัยนำคำรพนำมู

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) พัื่่ฒนานวััตกรรมีเค์ร่�องม่ีอสนับัสนุนการผลิตอาห่ารสัตว์ัสำาห่รับัเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มีจัังห่วััด 
(สกลนค์ร, นค์รพื่่นมี, มุีกดาห่าร) เพื่่่�อลดป็ัญห่าค์วัามีเห่ล่�อมีลำ�าด้านรายได้ของกลุ่มีค์นท่ี่�มี่ฐานะที่างเศรษฐกิจัสังค์มี 
ท่ี่�แตกต่างกัน และปั็ญห่าค์วัามียากจัน
  ๒) เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาสูตรอาห่ารและผลิตอาห่ารสัตว์ัจัากธัิญพ่ื่่ช และสิ�งเห่ล่อทิี่�งที่างการเกษตร

  เป้ี�หมู�ย
  ลดปั็ญห่าค์วัามีเห่ล่�อมีลำ�าด้านรายได้ของกลุ่มีค์นท่ี่�ม่ีฐานะที่างเศรษฐกิจัสังค์มีท่ี่�แตกต่างกันและแก้ไขปั็ญห่า 

ค์วัามียากจัน

  ผลก�รดำำ�เนิำนำโคำรงก�ร
  ได้จััดตั�งศูนย์เร่ยนรู้ด้านการใช้นวััตกรรมีผลิตอาห่ารสัตว์ัต้นทุี่นตำ�า อนุภาค์ภูมิีภาค์ลุ่มีแม่ีนำ�าโขงตอนกลาง  

และเป็็นแนวัที่างในการวิัจััย ค้์นค์ว้ัา เช่�อมีโยง บูัรณ์าการองค์์ค์วัามีรู้กับัการเร่ยนการสอนที่างด้านเกษตรและเที่ค์โนโลย่  

ม่ีเกษตรกรเข้าร่วัมีโค์รงการ ๒๑๕ ค์น

  ๙.๔) โคำรงก�รพัฒนำ�อ�ช่พเส่ริมูเพื� อส่ร้�งร�ยได้ำให้กับัแรงง�นำนำอกระบับั  
โดำยส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำนำคำรศัร่ธิ์รรมูร�ช ร่วมูกับักองทุี่่นำเพื�อคำว�มูเส่มูอภ�คำที่่�งก�รศึักษ� 
และมูห�วิที่่ย�ลัยร�ชภัฏินำคำรศัร่ธิ์รรมูร�ช

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาอาช่พื่่เสริมีให้่แก่ผู้ถุ่อบััตรสวััสดิการแห่่งรัฐ

  ๒) เพ่ื่่�อสร้างรายได้และกระจัายรายได้ของผู้ถุ่อบััตรสวััสดิการแห่่งรัฐ

  ๓) เพ่ื่่�อลดปั็ญห่าการว่ัางงานและสร้างงานให้่กับัผู้ถุ่อบััตรสวััสดิการแห่่งรัฐ

  เป้ี�หมู�ย จัำานวัน ๕๐ ค์น

  ผลก�รดำำ�เนิำนำโคำรงก�ร
  ๑) วิัเค์ราะห์่กลุ่มีเป้็าห่มีาย จัำานวัน ๕๐ ค์น

  ๒) อบัรมีตลาดออนไลน์และบััญช่เบ่ั�องต้น

  ๓) อบัรมีการเล่�ยงผ้�งโพื่่รงภาค์ที่ฤษฎ่และป็ฏิิบััติ

  ๔) อบัรมีการแป็รรูป็นำ�ามัีนมีะพื่่ร้าวัสกัดเย็น ภาค์ที่ฤษฎ่และป็ฏิิบััติ
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  ๙.๕) โคำรงก�รอบัรมูก�รใช้วัส่ดุำธิ์รรมูช�ติแปีรรูปีเพื�อส่ร้�งมููลค่ำ�เพิ�มู โดำยส่ภ�เกษตรกร 
จังหวัดำนำคำรร�ชส่่มู�ร่วมูกับัศูันำย์เที่่คำโนำโลย่ มูห�วิที่่ย�ลัยเที่่คำโนำโลย่สุ่รนำ�ร่

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  เพ่ื่่�อสนับัสนุนให้่กลุ่มีเกษตรกรม่ีแนวัที่างป็ระกอบัอาช่พื่่เสริมีสร้างรายได้เพิื่่�มีใน แต่ละค์รัวัเร่อน

  เป้ี�หมู�ย
  กลุ่มีเกษตรกร แม่ีบ้ัานเกษตรกร เกษตรกรรุ่นให่ม่ี ที่ายาที่เกษตรกร องค์์กรเกษตรกร เค์ร่อข่ายสภาเกษตรกร 

จัังห่วััดนค์รราชส่มีา เข้าร่วัมีโค์รงการ ๒๕ ราย

  ผลก�รดำำ�เนิำนำโคำรงก�ร
  ม่ีกลุ่มีเกษตรกร เกษตรกรรุ่นให่ม่ี ที่ายาที่เกษตรกร องค์์กรเกษตรกร เค์ร่อข่ายสภาเกษตรกรจัังห่วััด 

นค์รราชส่มีาเข้าร่วัมีโค์รงการ ห่ลักสูตร “การอบัรมีการใช้วััสดุธิรรมีชาติแป็รรูป็สร้างมูีลค่์าเพิื่่�มี” จัำานวัน ๒๕ ราย

  ๙.๖) บัันำทึี่่กคำว�มูร่วมูมืูอที่่�งวิช�ก�รเพื�อก�รวิจัยและพัฒนำ�ก�รบัริห�รจัดำก�รนำำ�� 
ชุมูชนำจังหวัดำบุัร่รัมูย์ ระหว่�งส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำบุัร่รัมูย์กับัมูห�วิที่่ย�ลัยร�ชภัฏิบุัร่รัมูย์

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) สนับัสนุนบุัค์ลากรเป็็นนักวิัจััย เพ่ื่่�อบัริห่ารจััดการนำ�าชุมีชน

  ๒) เพ่ื่่�อสนับัสนุนทุี่นในการพัื่่ฒนาท้ี่องถิุ�น ด้วัยโค์รงการบัริห่ารจััดการนำ�าชุมีชน

  เป้ี�หมู�ย ๒๓ อำาเภอ

  ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำ
  ๑) สมีาชิกสภาเกษตรกรและพื่่นักงานฯเข้าร่วัมีเป็็นค์ณ์ะกรรมีการบัรหิ่ารจััดการนำ�าชุมีชน จัำานวัน ๓๕ ค์น

  ๒)  ม่ีการป็ระชุมีกลุ่มีผู้ใช้นำ�าในทุี่กอำาเภอ ๒๓ อำาเภอ และม่ีการจััดตั�งกลุ่มีผู้ใช้นำ�าทุี่กอำาเภอ

  ๓)  การจััดที่ำาแผนผงันำ�าเพ่ื่่�อการพื่่ฒันา ๓ อำาเภอท่ี่�มีค่์วัามีพื่่รอ้มี และเตร่ยมีค์วัามีพื่่รอ้มีในการย่�นข้อเสนอ 

ให้่ห่น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้องพิื่่จัารณ์าให้่การสนับัสนุนงบัป็ระมีาณ์ดำาเนินการต่อไป็

  ๙.๗) โคำรงก�รส่่งเส่ริมูกระบัวนำก�รเพ�ะปีลูกหอมูแบ่ังท่ี่่�มู่ปีระสิ่ที่่ธิิ์ภ�พและปีลอดำภัย  
ภ�ยใต้ก�รบูัรณ�ก�รระหว่�งส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำอุตรดิำตถ์ และคำณะเกษตรศั�ส่ตร์ มูห�วิที่่ย�ลัย 
ร�ชภัฏิอุตรดิำตถ์

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  เพ่ื่่�อเพิื่่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่่การเพื่่าะป็ลูกห่อมีแดงแบ่ังให้่แก่เกษตรกรในพ่ื่่�นท่ี่�อำาเภอลับัแล จัังห่วััดอุตรดิตถ์ุ

  เป้ี�หมู�ย
  เกษตรกรผู้ป็ลูกห่อมีแดง ห่อมีแบ่ัง ตำาบัลชัยจุัมีพื่่ล อำาเภอลับัแล จัังห่วััดอุตรดิตถ์ุ

  ผลก�รดำำ�เนิำนำโคำรงก�ร
  ม่ีเกษตรกรตน้แบับัจัำานวัน ๖ ราย ไดรั้บัองค์์ค์วัามีรู้กระบัวันการเพื่่าะป็ลกูห่อมีแดง ห่อมีแบัง่ท่ี่�ม่ีป็ระสิที่ธิิภาพื่่ 

และป็ลอดภัย โดยเน้นไม่ีใช้สารเค์ม่ี และกระบัวันการผลิตพ่ื่่ชท่ี่�ด่ส่งผลต่อสุขภาพื่่และสิ�งแวัดล้อมี ที่ำาให้่จัังห่วััดอุตรดิตถ์ุ 

ม่ีแห่ล่งเพื่่าะป็ลูกห่อมีแดง ห่อมีแบ่ังท่ี่�ม่ีผลผลิตได้คุ์ณ์ภาพื่่ป็ลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บัริโภค์และสิ�งแวัดล้อมี
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 ๑๐. ส่ำ� นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำลำ�ปี�งร่วมูกับักลุ่มูวิส่�หกิจชุมูชนำ 
  เกษตรอินำที่่ร่ย์เพชรล�นำนำ� จังหวัดำลำ�ปี�ง จัดำโคำรงก�รศึักษ�รูปีแบับัก�รปีลูก 
  กัญช�ในำระบับัแปีลงเปีิดำต�มูแนำวที่่�งกลุ่มูวิส่�หกิจชุมูชนำเกษตรอินำที่่ร่ย์ 
  เพชรล�นำนำ� จังหวัดำลำ�ปี�ง เพื�อปีระโยชน์ำที่่�งก�รแพที่่ย์แผนำไที่่ย

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) เพ่ื่่�อผลิตพ่ื่่ชกัญชาสำาห่รับัใช้เป็็นวััตถุุดิบัในตำารับัยาเมีตตาโอสถุท่ี่�มี่คุ์ณ์ภาพื่่ และสามีารถุนำาไป็ใช้ 

ในการแพื่่ที่ย์อ่�นๆ เพ่ื่่�อรักษาผู้ป่็วัยห่ร่อเพ่ื่่�อการวิัจััยพัื่่ฒนาที่างการแพื่่ที่ย์อย่างม่ีป็ระสิที่ธิิภาพื่่ ภายใต้กรอบัท่ี่�ถูุกต้อง 

ตามีกฎห่มีาย

  ๒) เพ่ื่่�อศ้กษารูป็แบับัการป็ลูกท่ี่�เห่มีาะสมีสำาห่รับัพ่ื่่ชกัญชาสายพัื่่นธ์ุิไที่ยในระบับัแป็ลงเปิ็ด โดยป็ลูก 

ตามีแนวัที่างกลุ่มีวิัสาห่กิจัชุมีชนกลุ่มีเกษตรอินที่ร่ย์เพื่่ชรลานนา จัังห่วััดลำาป็าง ท่ี่�เห่มีาะสมีสำาห่รับัพ่ื่่�นท่ี่�และป็ระชาชน 

เพ่ื่่�อป็ระโยชน์ที่างการแพื่่ที่ย์แผนไที่ย ภายใต้กรอบัท่ี่�ถูุกต้องตามีกฎห่มีาย

  ๓) เพ่ื่่�อศ้กษาเร่�องการจััดการดินและธิาตุอาห่ารท่ี่�เห่มีาะสมี สำาห่รับัการผลิตพ่ื่่ชกัญชาอินที่ร่ย์ 

ในระบับัแป็ลงเปิ็ด ภายใต้กรอบัท่ี่�ถูุกต้องตามีกฎห่มีาย

  ๔) เพ่ื่่�อถุ่ายที่อดองค์์ค์วัามีรู้ ด้านการป็ลูกพ่ื่่ชกัญชาสายพัื่่นธ์ุิไที่ยในระบับัแป็ลงเปิ็ดให้่แก่วัิสาห่กิจัชุมีชน 

และป็ระชาชน ภายใต้กรอบัท่ี่�ถูุกต้องตามีกฎห่มีาย

  เป้ี�หมู�ย
  ๑) ผลผลิตพ่ื่่ชกัญชา โดยแป็รรูป็เป็็นผลผลิตกัญชาแห้่ง เพ่ื่่�อนำาส่งให้่กรมีการแพื่่ที่ย์แผนไที่ยและ 

การแพื่่ที่ย์ที่างเล่อก สำาห่รับัผลิตตำารับัยาเมีตตาโอสถุ

  ๒) ระบับัการป็ลูกพ่ื่่ชกัญชาในแป็ลงเป็ิด ตามีแนวัที่างวัิสาห่กิจัชุมีชนกลุ่มีเกษตรอินที่ร่ย์เพื่่ชรลานนา  

จัังห่วััดลำาป็าง

  ๓) ข้อมูีลวิัชาการจััดการดินและธิาตุอาห่ารท่ี่�เห่มีาะสมี สำาห่รับัการผลิตพ่ื่่ชกัญชาอินที่ร่ย์ในระบับั 

แป็ลงเปิ็ด

  ๔) สามีารถุถุ่ายที่อดค์วัามีรู้ด้านการป็ลูกพ่ื่่ชกัญชาสายพัื่่นธ์ุิไที่ยในระบับัแป็ลงเป็ิดให้่แก่วิัสาห่กิจัชุมีชน 

และป็ระชาชน

  ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำ
  ดำาเนินการขออนุญาตป็ลูกและได้รับัอนุญาตจัากสำานักงานค์ณ์ะกรรมีการอาห่ารและยา (อย.) เมี่�อวัันท่ี่�  

๙ ตุลาค์มี ๒๕๖๓ และได้ดำาเนินการป็ลูกกัญชา จัำานวัน ๒ สายพัื่่นธ์ุิ ได้แก่ พัื่่นธ์ุิห่างกระรอกภูพื่่านและพัื่่นธ์ุิเพื่่ชรลานนา  

จัำานวัน ๒,๐๐๐ ต้น ภายใต้มีาตรฐานการป็ลูกและการดูแลท่ี่�เป็็นไป็ตามีห่ลักเกณ์ฑ์ของสำานักงานค์ณ์ะกรรมีการอาห่าร 

และยา (อย.) ซ้่�งม่ีนักวิัจััยจัากค์ณ์ะเกษตรศาสตร์ มีห่าวิัที่ยาลัยเช่ยงให่ม่ี ร่วัมีกันดำาเนินการและเก็บัผลการวิัจััย
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๓. ง�นำท่ี่่�ส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำริเริ�มูดำำ�เนิำนำก�รเพื�อพัฒนำ�แก้ไข้ปัีญห� 
 ด้ำ�นำก�รเกษตรในำพื�นำท่ี่่�

๓.๑) โคำรงก�รจำ�หน่ำ�ยสิ่นำค้ำ�เกษตรออนำไลน์ำ
 เน่�องจัากเกดิการระบัาดของเช่�อไวัรัสโค์โรนา่ ๒๐๑๙ ในป็ระเที่ศไที่ย ช่วังเด่อนม่ีนาค์มี ๒๕๖๓ - พื่่ฤษภาค์มี ๒๕๖๓  

ที่ำาให้่รัฐบัาลป็ระกาศป้็องกันค์วับัคุ์มีการระบัาดของเช่�อไวัรัสดังกล่าวั เช่น ค์วับัคุ์มีการเดินที่างข้ามีพ่ื่่�นท่ี่�จัังห่วััด ป้็องกัน 

การแพื่่ร่เช่�อโรค์จัากการสัมีผัส ส่งผลกระที่บัต่อเศรษฐกิจัของป็ระเที่ศ เกิดการเลิกจ้ัางงาน กำาลังซ่่�อของป็ระชาชนลดลง  

ส่งผลกระที่บัตอ่เศรษฐกจิัของป็ระเที่ศ เกษตรกรท่ี่�เกบ็ัเก่�ยวัผลผลิตไมีม่่ีผู้ป็ระกอบัการเข้ามีารับัซ่่�อ ผู้บัริห่ารของสภาเกษตรกร 

แห่่งชาติแจ้ังให้่สภาเกษตรกรจัังห่วััด/สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดดำาเนินการช่วัยเห่ล่อเกษตรกรท่ี่�เด่อดร้อนด้านการตลาด  

โดยส่งเสริมีการจัำาห่น่ายสินค้์าเกษตรช่องที่างออนไลน์

 วัตถุปีระส่งค์ำ 
 เพ่ื่่�อเพิื่่�มีช่องที่างการจัำาห่น่ายสินค้์าเกษตรในช่วังสถุานการณ์์แพื่่ร่ระบัาดของเช่�อไวัรัสโค์โรน่า ๒๐๑๙

 ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำ 
 ใน ๗๗ จัังห่วััด ๕ กิจักรรมีห่ลัก ดังน่�

 (รายละเอ่ยดป็รากฏิในตารางท่ี่� ๙)

ตารางท่ำ�	๙  ผลการดำาเนินโค์รงการจัำาห่น่ายสินค้์าเกษตรออนไลน์ของสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด  

  ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓

กิจำกรรม ปริมาณ
จำำานวัันจัำงหวัััด
ท่ำ�ดำาเนินการ

๑) สำารวัจั รวับัรวัมีข้อมูีลสินค้์าเกษตร (ป็ระเภที่สินค้์า/รายการ) ๕๐ ป็ระเภที่สินค้์า/ 
๗๔๓ รายการ

๗๖ จัังห่วััด

๒) ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิสินค้์าเกษตรผ่านโซ่เช่ยลเน็ตเวิัร์ค์  
(จัำานวันห่น่วัยงาน/ผู้เข้าชมี)

๙๐ ห่น่วัยงาน/ผู้ชมี 
๒๒๐,๐๐๐ ค์น

๖๓ จัังห่วััด

๓) ให้่ค์วัามีรู้การขายสินค้์าออนไลน์แก่เกษตรกร - ๖๘ จัังห่วััด

๔) ส่งเสริมีการขายผลผลิต/ผลิตภัณ์ฑ์ผ่าน Facebook, Line  
(จัำานวันค์รั�ง/มูีลค่์าการสั�งซ่่�อ)

๑๖๗ ค์รั�ง/๓ ล้านบัาที่ ๖๒ จัังห่วััด

๕) เปิ็ดร้านค้์าบัน Platform ของ Lazada และ Shopee  
โดยจััดอบัรมีห่ลักสูตร Bootcamp for trainers กับั Shopee  
(จัำานวันผู้เข้าอบัรมี/จับัห่ลักสูตรแล้วั)

๑๑๑ ค์น/จับัแล้วั ๓๐ ค์น ๗๗ จัังห่วััด

จำำานวัันองค์กรเกษตรกรท่ำ�สนใจำข้ายสินค้าบัน	Platform ๑๕๘	ราย ๖๔	จัำงหวัััด
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๓.๒)  โคำรงก�ร/กิจกรรมูท่ี่่�ส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำริเริ�มูดำำ�เนิำนำก�รเพื�อพัฒนำ�แก้ไข้ 
 ปัีญห�ด้ำ�นำก�รเกษตรในำพื�นำท่ี่่�
 ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ นอกจัากงานตามีกิจักรรมีท่ี่�สภาเกษตรกรแห่่งชาติมีอบัห่มีายให้่สภาเกษตรกรจัังห่วััด 
ดำาเนินการแล้วั ยังม่ีโค์รงการ/กิจักรรมีท่ี่�สภาเกษตรกรจัังห่วััดริเริ�มีดำาเนินการเพื่่่�อพัื่่ฒนาแก้ไขปั็ญห่าด้านการเกษตร 
ในพ่ื่่�นท่ี่�จัังห่วััด รวัมีทัี่�งสิ�น ๙๖ โค์รงการ/กิจักรรมี ซ้่�งแบ่ังเป็็นโค์รงการ/กิจักรรมีได้ ๙ โค์รงการ/กิจักรรมี และโค์รงการ/ 
กิจักรรมีท่ี่�ม่ีจัังห่วััดดำาเนินการเร่ยงลำาดับัจัากมีากท่ี่�สุดไป็ห่าน้อยสุด ๕ ลำาดับัแรกได้ ดังน่�
 ๑) โค์รงการ/กิจักรรมีพัื่่ฒนาศักยภาพื่่การจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมี ระดมีค์วัามีคิ์ดเห็่นจััดที่ำาข้อเสนอ 
การแก้ไขปั็ญห่าเกษตรกร จัำานวัน ๑๙ โค์รงการ/กิจักรรมี คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๙.๗๙
 ๒) โค์รงการ /กิจักรรมีส่งเสริมีพัื่่ฒนาด้านการเกษตรตามีแนวัป็รัชญาเศรษฐกิจัพื่่อเพ่ื่่ยง เกษตรกรรมียั�งย่น  
และเกษตรป็ลอดภัย จัำานวัน ๑๗ โค์รงการ/กิจักรรมี คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๗.๗๐
 ๓) โค์รงการ/กจิักรรมีการพื่่ฒันาศกัยภาพื่่ของสมีาชกิสภาเกษตรกรจัังห่วััดและพื่่นกังานสำานักงานสภาเกษตรกร 
จัังห่วััด จัำานวัน ๑๔ โค์รงการ/กิจักรรมี คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๔.๕๘
 ๔) โค์รงการ/กิจักรรมีสร้างยุวัเกษตรกร ที่ายาที่เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นให่ม่ี จัำานวัน ๑๒ โค์รงการ/กิจักรรมี  
คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๒.๕๐ และ
 ๕) โค์รงการ/กิจักรรมีสร้างค์วัามีเข้มีแข็งเค์ร่อข่ายสภาเกษตรกรระดับัห่มู่ีบ้ัานตำาบัล อำาเภอ และโค์รงการ 
ค์วัามีร่วัมีม่ีอกับัภาค่์ห่น่วัยงานในพ่ื่่�นท่ี่� จัำานวัน ๑๑ โค์รงการ/กิจักรรมี คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๑.๔๕ ตามีลำาดับั (รายละเอ่ยด 
ป็รากฏิในตารางท่ี่� ๑๐)

ตารางท่ำ�	๑๐ โค์รงการ/กิจักรรมีท่ี่�สภาเกษตรกรจัังห่วััดริเริ�มีดำาเนินการเพ่ื่่�อพัื่่ฒนาแก้ไขปั็ญห่าการเกษตรในพ่ื่่�นท่ี่�  
  ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓

ลำาดับั
ทำ่�

กลุ่ม/โครงการ/กิจำกรรม
จำำานวััน

โครงการ/
กิจำกรรม

คิดเป็น 
ร้อยละ

๑ โค์รงการป็ลูกป่็าเฉลิมีพื่่ระเก่ยรติอนุรักษ์ที่รัพื่่ยากรธิรรมีชาติ ๓ ๓.๑๒

๒ โค์รงการส่งเสริมีพัื่่ฒนาการผลิต การแป็รรูป็และการตลาดสินค้์าเกษตร

๒.๑) โค์รงการส่งเสริมีพัื่่ฒนา/การสัมีมีนา/ฝึั้กอบัรมีศ้กษาดูงานด้านการผลิตสินค้์าเกษตรพ่ื่่ช ป็ศุสัตว์ั 
สัตว์ันำ�า

๗ ๗.๒๙

๒.๒) โค์รงการส่งเสริมีพัื่่ฒนา/การสัมีมีนา/ฝึั้กอบัรมีศ้กษาดูงานด้านการแป็รรูป็สินค้์าเกษตร ๒ ๒.๐๘

๒.๓) โค์รงการส่งเสริมีพัื่่ฒนา/การสัมีมีนา/ฝึั้กอบัรมีศ้กษาดูงานด้านการตลาดสินค้์าเกษตร ๒ ๒.๐๘

๓ โค์รงการส่งเสริมีพัื่่ฒนาด้านเกษตรตามีแนวัเศรษฐกิจัพื่่อเพ่ื่่ยงเกษตรกรรมียั�งย่น และเกษตรป็ลอดภัย ๑๗ ๑๗.๗๐

๔ โค์รงการสร้างยุวัเกษตรกร ที่ายาที่เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นให่ม่ี ๑๒ ๑๒.๕๐

๕ โค์รงการสร้างค์วัามีเข้มีแข็งเค์ร่อข่ายสภาเกษตรกรระดับัห่มู่ีบ้ัาน ตำาบัล อำาเภอ และโค์รงการค์วัามีร่วัมีม่ีอ
กับัภาค่์ห่น่วัยงานในพ่ื่่�นท่ี่�

๑๑ ๑๑.๔๕

๖ โค์รงการพัื่่ฒนาศักยภาพื่่การจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีระดมีค์วัามีคิ์ดเห็่นจััดที่ำา 
ข้อเสนอการแก้ไขปั็ญห่าเกษตรกร

๑๙ ๑๙.๗๙

๗ โค์รงการจััดงานเกษตรแฟื้ร์ วัันเกษตรแห่่งชาติ และงานนิที่รรศการเกษตร ๑ ๑.๐๔

๘ การพัื่่ฒนาศักยภาพื่่ของสมีาชิกสภาเกษตรกรจัังห่วััดและพื่่นักงานสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด ๑๔ ๑๔.๕๘

๙ อ่�นๆ เช่น การแก้ไขปั็ญห่าห่น่�สิน/การพัื่่ฒนาแห่ล่งนำ�า/การท่ี่องเท่ี่�ยวัเชิงเกษตร ๘ ๘.๓๓

รวัมี ๙๖ ๑๐๐
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๒.๓ โคำรงก�ร/กิจกรรมู

๑. โคำรงง�นำต�มูแผนำง�นำ ง�นำปีระจำ�ต�มูอำ�นำ�จหน้ำ�ท่ี่่� 
 ข้องส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  
 ส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ ส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ

๑.๑) ก�รบัริห�รงบัปีระมู�ณ ปี ี๒๕๖๓
 สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติได้รับัการจััดสรรงบัป็ระมีาณ์ปี็ ๒๕๖๓ จัำานวัน ๓๖๒,๔๖๔,๘๐๐ บัาที่  

และม่ีงบัป็ระมีาณ์ค์งเห่ล่อจัากปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๒ จัำานวัน ๑๔,๘๑๘,๔๗๙.๖๕ บัาที่ ได้งบัป็ระมีาณ์ท่ี่�ได้รับัจััดสรรเพิื่่�มีเติมี  

(งบับุัค์ลากร) รวัมีงบัป็ระมีาณ์เพ่ื่่�อใช้จ่ัายในปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ จัำานวัน ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖ บัาที่ ป็ระกอบัด้วัย  

งบับุัค์ลากร งบัดำาเนินงานและงบัลงทุี่น โดยมีติท่ี่�ป็ระชุมีสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ค์รั�งท่ี่� ๖/๒๕๖๒ เม่ี�อวัันท่ี่� ๒๕ เด่อนตุลาค์มี  

พื่่.ศ. ๒๕๖๒ ได้อนุมัีติห่ลักเกณ์ฑ์ แนวัที่างการจััดสรรงบัป็ระมีาณ์ปี็ ๒๕๖๓ ให้่สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดเพ่ื่่�อเป็็น 

ค่์าใช้จ่ัายดำาเนินการ ตามีแผนงาน/กิจักรรมี จัำานวัน ๗ งาน/กิจักรรมี ดังน่�

 (๑) การป็ระชุมีสภาเกษตรกรจัังห่วััด อย่างน้อย ๖ ค์รั�ง

 (๒) การจััดที่ำาข้อเสนอ อย่างน้อย ๓ ข้อเสนอ

 (๓) การจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีตำาบัล อย่างน้อย ๒ ตำาบัล

 (๔) จััดตั�งกลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตร อย่างน้อย ๒ กลุ่มี

 (๕) พัื่่ฒนากลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตรเป็็นเกษตรอุตสาห่กรรมี อย่างน้อย ๑ กลุ่มี

 (๖) คั์ดเล่อกผลิตภัณ์ฑ์ท่ี่�สภาเกษตรกรจัังห่วััดสนับัสนุนในการจััดที่ำาแผนกลุ่มีธุิรกิจัรายสินค้์าเกษตร  

และกลุ่มีเกษตรอุตสาห่กรรมี เพ่ื่่�อมีอบัเก่ยรติบััตร อย่างน้อย ๑ ค์รั�ง

 (๗) บูัรณ์าการกับัห่น่วัยงานภาค์รัฐห่ร่อเอกชนห่ร่อเค์ร่อข่าย อย่างน้อย ๓ ห่น่วัยงาน

 ทัี่�งน่�จัากการจััดเก็บัรวับัรวัมีข้อมูีลผลการเบิักจ่ัายเงินงบัป็ระมีาณ์ปี็ ๒๕๖๓ ตั�งแต่เด่อนตุลาค์มี ๒๕๖๒  

ถุ้ง สิ�นเด่อนกันยายน ๒๕๖๓ ม่ีผลการเบิักจ่ัาย จัำานวัน ๓๗๘.๘๓ ล้านบัาที่ คิ์ดเป็็นผลการเบิักจ่ัายร้อยละ ๙๘.๖๙  

และม่ีเงินค์งเห่ล่อสิ�นปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ จัำานวัน ๕.๐๑ ล้านบัาที่ (รายละเอ่ยดป็รากฏิในตารางท่ี่� ๑)
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ตารางท่ำ�	๑	การบัริห่ารงบัป็ระมีาณ์ปี็ ๒๕๖๓

ผู้ลการเบิักจ่ำายงบัประมาณ	ประจำำาปีงบัประมาณ	พั.ศ.	๒๕๖๓

รายการ
งบัประมาณทัำ�งสิ�น

(บัาทำ)
ผู้ลการเบิักจ่ำาย

(บัาทำ)
คงเหล่อ
(บัาทำ)

ร้อยละ
การเบิักจ่ำาย

๑. งบัป็ระมีาณ์ค์งเห่ล่อจัากปี็ ๒๕๖๒ ๑๔,๘๑๘,๔๗๙.๖๕ ๑๒,๘๙๖,๓๘๙.๒๓ ๑,๙๒๒,๐๙๐.๔๒ ๘๗.๐๓

๒. งบัป็ระมีาณ์ท่ี่�ได้รับัจััดสรรปี็ ๒๕๖๓ ๓๖๙,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ ๓๕๙,๔๙๐,๖๗๙.๓๓ ๒,๙๗๔,๑๒๐.๖๗ ๙๙.๑๘

๓. ได้รับัจััดสรรเพิื่่�มี (งบับุัค์ลากร) ๖,๕๖๒,๔๐๐.๐๐ ๖,๕๖๒,๔๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

รวััมงบัประมาณปี	๒๕๖๓ ๓๘๓,๘๔๕,๖๗๙.๖๕ ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖ ๔,๘๙๖,๒๑๑.๐๙ ๙๘.๗๒

ผู้ลการเบิักจ่ำายตามหมวััดรายจ่ำาย

๑. งบับุัค์ลากร ๒๐๗,๔๙๘,๐๙๐.๕๐ ๒๐๗,๑๐๘,๕๗๓.๗๓ ๓๘๙,๕๑๖.๗๗ ๙๙.๘๑

๒. งบัดำาเนินงาน ๑๗๔,๐๔๗,๐๘๙.๑๕ ๑๖๙,๖๑๘,๘๗๗.๘๑ ๔,๔๒๘,๒๑๑.๓๔ ๙๗.๔๖

๓. งบัลงทุี่น (ค่์าใช้จ่ัายค์รุภัณ์ฑ์) ๒,๓๐๐,๕๐๐.๐๐ ๒,๒๒๒,๐๑๗.๐๒ ๗๘,๔๘๒.๙๘ ๙๖.๕๙

รวััมทัำ�งสิ�น ๓๘๓,๘๔๕,๖๗๙.๖๕ ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖ ๔,๘๙๖,๒๑๑.๐๙ ๙๘.๗๒

๑.๒) ก�รบัรรจุและแต่งตั�งพนัำกง�นำ (ตุล�คำมู ๒๕๖๒ - กันำย�ยนำ ๒๕๖๓)
 สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติได้ดำาเนินการสรรห่าและบัรรจุัแต่งตั�งพื่่นักงานสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ 

ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ ดังน่�

 ๑) ตำาแห่น่งนักจััดการงานทัี่�วัไป็ป็ฏิิบััติการ จัำานวัน ๑๐ อัตรา

 ๒) ตำาแห่น่งนักวิัเค์ราะห์่นโยบัายและแผนป็ฏิิบััติการ จัำานวัน ๓ อัตรา

 ๓) ตำาแห่น่งนักวิัชาการเกษตรป็ฏิิบััติการ จัำานวัน ๕ อัตรา

 ๔) ตำาแห่น่งนักวิัชาการเงินและการบััญช่ จัำานวัน ๑ อัตรา

๑.๓) ก�รพัฒนำ�บุัคำล�กรข้องส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ/ 
 ส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ (ตุล�คำมู ๒๕๖๒ - กันำย�ยนำ ๒๕๖๓)

 (๑) ฝึึกอบัรมูเชงิปีฏิิบััติก�ร หลักสู่ตร “ก�รผลติสื่�อโซเช่ยลมู่เด่ำย (Social Media)  
  เพื�อก�รปีระช�สั่มูพันำธ์ิ์”

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) เพ่ื่่�อสร้างค์วัามีรู้และพัื่่ฒนาทัี่กษะการผลิตส่�อโซ่เช่ยลม่ีเด่ย (Social Media) เพ่ื่่�อป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิ

  ๒)  เพ่ื่่�อสร้างค์วัามีรู้และพัื่่ฒนาทัี่กษะการผลิตส่�อโซ่เช่ยลม่ีเด่ย (Social Media) เพ่ื่่�อป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิ 

สินค้์าเกษตรของเกษตรกร/องค์์กรเกษตรกร ผ่านส่�อออนไลน์
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  กลุ่มูเป้ี�หมู�ย
  ๑) พื่่นักงานสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด/พื่่นักงานสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติและผู้ท่ี่�เก่�ยวัข้อง  

รวัมี ๑๐๐ ค์น

  ระยะเวล�ดำำ�เนิำนำก�ร 
  ระห่ว่ัางวัันท่ี่� ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

  พื�นำท่ี่่�ดำำ�เนิำนำก�ร 
  ห้่องป็ระชุมีไกรที่อง โรงแรมีริเวัอร์ไซ่ด์ ถุนนราชวิัถุ่ เขตบัางพื่่ลัด จัังห่วััด กรุงเที่พื่่มีห่านค์ร

  งบัปีระมู�ณ 
  จัำานวัน ๖๐๘,๖๔๒ บัาที่ (ห่กแสนแป็ดพัื่่นห่กร้อยส่�สิบัสองบัาที่ถุ้วัน)

 (๒) โคำรงก�รสั่มูมูนำ�เชิงปีฏิิบััติก�ร หลักสู่ตร “ส่ร้�งคำว�มูรู้ คำว�มูเข้้�ใจ  
  ด้ำ�นำก�รว�งแผนำที่่�งก�รเงินำ และส่ร้�งผู้นำำ�ด้ำ�นำก�รส่่งเส่ริมูก�รออมูเงินำกับั กอช.”

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑)  เพ่ื่่�อให้่ค์วัามีรู้ด้านการวัางแผนที่างการเงินเพ่ื่่�อการเกษ่ยณ์ (Train the Trainer : Happy Money  

Happy Retirement)

  ๒) เพ่ื่่�อสร้างวิัที่ยากรเผยแพื่่ร่ค์วัามีรู้ด้านการวัางแผนที่างการเงินเพ่ื่่�อการเกษ่ยณ์ (Train the Trainer :  

Happy Money Happy Retirement)

  ๓) เพ่ื่่�อสร้างวิัที่ยากร ค์รู ก เพ่ื่่�อสร้างผู้นำาด้านการส่งเสริมีการออมีเงิน กับั กอช.

  กลุ่มูเป้ี�หมู�ย
  ๑) พื่่นักงานสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด/พื่่นักงานสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ และผู้ท่ี่�เก่�ยวัข้อง 

รวัมี ๑๐๐ ค์น

  ระยะเวล�ดำำ�เนิำนำก�ร 
  ระห่ว่ัางวัันท่ี่� ๑๑-๑๓ ธัินวัาค์มี ๒๕๖๒

  พื�นำท่ี่่�ดำำ�เนิำนำก�ร 
  ห้่องป็ระชุมีไกรที่อง โรงแรมีริเวัอร์ไซ่ด์ ถุนนราชวิัถุ่ เขตบัางพื่่ลัด จัังห่วััด กรุงเที่พื่่มีห่านค์ร

  งบัปีระมู�ณ 
  ได้รับัสนับัสนุนงบัป็ระมีาณ์ในการจััดโค์รงการจัากกองทุี่นการออมีแห่่งชาติ

 (๓) ฝึึกอบัรมูเชิงปีฏิิบััติก�ร หลักสู่ตร “เที่่คำนิำคำก�รเข่้ยนำหนัำงสื่อร�ชก�ร 
  และก�รจดำร�ยง�นำก�รปีระชุมู” ปีระกอบัด้ำวย เที่่คำนิำคำก�รเข่้ยนำหนัำงสื่อ 
  ร�ชก�รและหนัำงสื่อโต้ตอบั เที่่คำนิำคำก�รจดำร�ยง�นำก�รปีระชุมู

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) เพ่ื่่�อเสริมีสร้างค์วัามีรู้ค์วัามีเข้าใจัเก่�ยวักับัห่นังส่อราชการและจัดรายงานการป็ระชุมีให้่ผู้เข้าอบัรมี 

สามีารถุอธิิบัายค์วัามีห่มีายค์วัามีสำาคั์ญและค์วัามีแตกต่างของห่นังส่อราชการและรายงานการป็ระชุมีป็ระเภที่ต่างๆ ได้
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  ๒) เพ่ื่่�อเร่ยนรู้เก่�ยวักับัเที่ค์นิค์ การใช้ภาษา การสรุป็เน่�อห่า การย่อค์วัามี การขยายค์วัามี พื่่ร้อมีทัี่�ง 

การเร่ยบัเร่ยงค์วัามีคิ์ด และรูป็แบับัการเข่ยนห่นังส่อราชการทัี่�งห่นังส่อภายนอก ห่นังส่อภายใน และห่นังส่อป็ระทัี่บัตรา  

รวัมีถุ้งเที่ค์นิค์การจัดรายงานการป็ระชุมีป็ระเภที่ต่างๆ

  ๓) เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาที่กัษะสมีรรถุนะ และฝั้กึป็ฏิิบััติการเข่ยนห่นังส่อราชการและจัดรายงานการป็ระชมุีท่ี่�ถูุกตอ้ง  

ม่ีค์วัามีชัดเจัน สามีารถุจััดที่ำาได้อย่างรวัดเร็วั และม่ีป็ระสิที่ธิิภาพื่่

  กลุ่มูเป้ี�หมู�ย
  ผู้เข้ารับัการฝึั้กอบัรมีเป็็นพื่่นักงานของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ (ส่วันกลาง) และสำานักงาน 

สภาเกษตรกรจัังห่วััด ระดับัป็ฏิิบััติการท่ี่�ได้รับัการบัรรจัุแต่งตั�ง ระห่ว่ัางป็ีงบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ผู้สังเกตการณ์์  

วิัที่ยากร และเจ้ัาห่น้าท่ี่�ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ (ส่วันกลาง) จัำานวันทัี่�งสิ�น ๔๐ ค์น ดังน่�

  ๑) พื่่นักงานระดับัป็ฏิิบััติการของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ส่วันกลาง จัำานวัน ๓ ค์น

  ๒) พื่่นักงานระดับัป็ฏิิบััติการของสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด จัำานวัน ๒๘ ค์น

  ๓) ผู้สังเกตการณ์์ วิัที่ยากรและเจ้ัาห่น้าท่ี่�ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติส่วันกลางจัำานวัน ๙ ค์น

  ระยะเวล�ดำำ�เนิำนำก�ร 
  ระห่ว่ัางวัันท่ี่� ๒๔-๒๗ สิงห่าค์มี ๒๕๖๓

  พื�นำท่ี่่�ดำำ�เนิำนำก�ร 
  โรงแรมี เอส บัางกอก นวัมิีนที่ร์ กรุงเที่พื่่มีห่านค์ร

  งบัปีระมู�ณ 
  จัำานวัน ๒๙๓,๒๙๐ บัาที่ (สองแสนเก้าห่ม่ี�นสามีพัื่่นสองร้อยเก้าสิบับัาที่ถุ้วัน)

 (๔) โคำรงก�รสั่มูมูนำ�เชิงปีฏิิบััติก�ร หลักสู่ตร “ก�รจัดำที่่ำ�บััญช่และงบัก�รเงินำ  
  ก�รเบิักจ่�ยงบัปีระมู�ณ ก�รร�ยง�นำผลและก�รบัริห�รพัส่ดุำ ปี ี๒๕๖๓  
  ส่ำ�หรับับุัคำล�กรส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ และส่ำ�นัำกง�นำ 
  ส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ ๗๗ จังหวัดำ”

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  ๑) เพ่ื่่�อเพิื่่�มีพูื่่นค์วัามีรู้ค์วัามีเข้าใจัในการเบิักจ่ัายเงินงบัป็ระมีาณ์การรายงานผลตามีพื่่ระราชบััญญัติ 

การงบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๖๑ สอดค์ล้องกับักฎห่มีายว่ัาด้วัยวิันัยการเงินการค์ลังของรัฐ และระเบ่ัยบัสภาเกษตรกรแห่่งชาติ 

ว่ัาด้วัยการ รับัเงิน การเก็บัรักษาเงิน การย่มีเงิน การบััญช่ และการงบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๕๕ กฎ ระเบ่ัยบัและห่นังส่อ 

สั�งการท่ี่�เก่�ยวัข้อง

  ๒) เพ่ื่่�อเพิื่่�มีพูื่่นค์วัามีรู้ค์วัามีเข้าใจัในการจััดซ่่�อจััดจ้ัาง ตามีพื่่ระราชบััญญัตกิารจััดซ่่�อจััดจ้ัาง และการบัริห่าร 

พัื่่สดุภาค์รัฐ พื่่.ศ. ๒๕๖๐ และระเบ่ัยบักระที่รวังการค์ลังว่ัาด้วัยการจััดซ่่�อจััดจ้ัางและการบัริห่ารพัื่่สดุภาค์รัฐ พื่่.ศ. ๒๕๖๓

  ๓) เพ่ื่่�อเพิื่่�มีพูื่่นค์วัามีรู้ ค์วัามีเข้าใจั ในการจััดที่ำาบััญช่และงบัการเงิน การรายงานผลการเบิักจ่ัายงบัป็ระมีาณ์  

ในระบับัออนไลน์ (Online) 

  กลุ่มูเป้ี�หมู�ย
  ๑) ผู้ป็ฏิิบััติงานด้านการเงินและบััญช่ และพัื่่สดุของสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด จัำานวัน ๑๕๔ ค์น

  ๒) พื่่นักงานผู้ป็ฏิิบััติงานด้านการเงินและบััญช่ และพัื่่สดุสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ จัำานวัน ๒๕ ค์น 
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  ระยะเวล�ดำำ�เนิำนำก�ร 
  ระห่ว่ัางวัันท่ี่� ๑๖-๑๘ กรกฎาค์มี ๒๕๖๓ และระห่ว่ัางวัันท่ี่� ๒๓-๒๕ กรกฎาค์มี ๒๕๖๓

  พื�นำท่ี่่�ดำำ�เนิำนำก�ร 
  ห้่องป็ระชุมีโรงแรมี มิีราเคิ์ล แกรนด์ ค์อนเวันชั�น เขตห่ลักส่� กรุงเที่พื่่มีห่านค์ร

  งบัปีระมู�ณ 
  จัำานวัน ๙๑๑,๖๒๐ บัาที่

๑.๔) ผลก�รดำำ�เนิำนำง�นำข้องกลุ่มูกำ�กับัดูำแลก�รบัริห�รจัดำก�รท่ี่่�ด่ำ
 ได้ดำาเนินการตรวัจัสอบัให่้ค์ำาป็ร้กษาแนะนำาและติดตามีการป็ฏิิบััติงานของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ/ 

สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดตามีแผนการตรวัจัสอบัป็ระจัำาปี็งบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๖๓ (ตั�งแต่วัันท่ี่� ๑ ตุลาค์มี ๒๕๖๒  

ถุ้ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยดำาเนินการตรวัจัสอบัห่น่วัยงานตามีแผนการตรวัจัสอบัป็ระจัำาปี็งบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๖๓  

จัำานวัน ๑๓ ห่น่วัย/จัังห่วััด ป็ระกอบัด้วัย

 ๑) ห่น่วัยรับัตรวัจัในส่วันกลาง ได้แก่ สำานักบัริห่ารกลาง สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ (ห่น่วัย)  

เป็็นการจััดที่ำารายงานการตรวัจัสอบัการป็ระเมิีนการค์วับัคุ์มีภายในของผู้ตรวัจัสอบัภายใน (แบับั ป็ค์.๖)

 ๒) ห่น่วัยรับัตรวัจัส่วันภูมิีภาค์ จัำานวัน ๑๒ จัังห่วััด (ห่น่วัย) จัากแผนการป็ฏิิบััติงานทัี่�งปี็จัำานวัน ๑๒ จัังห่วััด  

(ห่น่วัย) ได้แก่ ๑) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดฉะเชิงเที่รา ๒) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดนค์รนายก ๓) สำานักงาน 

สภาเกษตรกรจัังห่วััดราชบุัร่ ๔) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดสมุีที่รป็ราการ ๕) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดสระแก้วั  

๖) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดสิงห์่บุัร่ ๗) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดอ่างที่อง ๘) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด 

ระนอง ๙) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดนค์รสวัรรค์์ ๑๐) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดแพื่่ร่ ๑๑) สำานักงานสภาเกษตรกร 

จัังห่วััดสุโขทัี่ย ๑๒) สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดอุทัี่ยธิาน่ คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๐๐ ของห่น่วัยงานเป้็าห่มีาย

 ๓) นอกจัากนั�นได้ดำาเนินการจััดป็ระชุมีค์ณ์ะกรรมีการกำากับัดูแลการบัริห่ารองค์์กรท่ี่�ด่ของสำานักงาน 

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ จัำานวัน ๓ ค์รั�ง จัากแผนป็ฏิิบััติงานเป้็าห่มีาย จัำานวัน ๓ ค์รั�ง และดำาเนินการจััดป็ระชุมี 

ค์ณ์ะอนุกรรมีการยกรา่งห่ลักเกณ์์และวิัธ่ิการบัริห่ารกิจัการบ้ัานเม่ีองท่ี่�ด่ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาต ิจัำานวัน ๑ ค์รั�ง  

จัากแผนการป็ฏิิบััติงานเป้็าห่มีาย จัำานวัน ๑ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๐๐ และร้อยละ ๑๐๐ ตามีลำาดับั

 ๔) บุัค์ลากรในกลุ่มีการกำากับัดูแลการบัรหิ่ารจััดการท่ี่�ด่ร่วัมีกันจััดที่ำาองค์์ค์วัามีรู้เพ่ื่่�อป็ระโยชนใ์นการป็ฏิิบััติงาน  

โดยจััดที่ำาคู่์ม่ีอการป็ฏิิบััติงาน จัำานวัน ๑ เร่�อง ค่์อ คู่์ม่ีอการป็ฏิิบััติงาน แนวัที่างการตรวัจัสอบัการจััดซ่่�อจััดจ้ัาง 

และการบัริห่ารพัื่่สดุ โดยวิัธ่ิเฉพื่่าะเจัาะจัง และที่บัที่วันคู่์ม่ีอการป็ฏิิบััติงานท่ี่�ใช้ในการตรวัจัสอบัท่ี่�ได้จััดที่ำาไว้ัเมี่�อ 

ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ จัำานวัน ๔ เร่�อง ค่์อ (๑) การตรวัจัสอบัการเบิักค่์าใช้จ่ัายในการเดินที่างไป็ป็ฏิิบััติงาน (๒) การตรวัจัสอบั 

การเบิักค่์าใช้จ่ัายในการจััดฝึั้กอบัรมี ในป็ระเที่ศ (๓) การตรวัจัสอบัลูกห่น่�เงินย่มี (๔) การตรวัจัสอบัการเบิักค่์าเบ่ั�ยป็ระชุมี 

และค่์าใช้จ่ัายในการจััดป็ระชุมี รวัมีเป้็าห่มีาย ๕ เร่�อง สามีารถุดำาเนินงานได้ ๕ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้็าห่มีาย  

(รายละเอ่ยดป็รากฏิในตารางท่ี่� ๒)
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ตารางท่ำ�	๒	ผู้ลการดำาเนินงานข้องกลุ่มการกำากับัด้แลการบัริหารจัำดการท่ำ�ด่	ประจำำาปีงบัประมาณ	๒๕๖๓

กิจำกรรม

ผู้ลการดำาเนินงานการกำากับัด้แลการบัริหารจัำดการท่ำ�ด่

เป้าหมาย ผู้ลการดำาเนินการ
คิดเป็น
ร้อยละ

๑. ตรวัจัสอบัห่น่วัยงานตามีแผนการตรวัจัสอบั 
ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๖๒

๑๓ ห่น่วัยงาน ๑๓ ห่น่วัยงาน ๑๐๐

๒. การจััดป็ระชุมีค์ณ์ะกรรมีการกำากับัดูแลการบัริห่าร 
จััดการท่ี่�ด่ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ

๓ ค์รั�ง ๓ ค์รั�ง ๑๐๐

๓. การจััดป็ระชุมีค์ณ์ะอนุกรรมีการยกร่างห่ลักเกณ์ฑ์ 
และวิัธ่ิการการบัริห่ารกิจัการบ้ัานเม่ีองท่ี่�ด่ 
ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ

๑ ค์รั�ง ๑ ค์รั�ง ๑๐๐

๔. จััดที่ำารายงานผลการป็ระเมิีนระบับัการค์วับัคุ์มีภายใน  
ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๒

สำานัก/กลุ่มี ของ สกช. 
(๕ ห่น่วัย) และ 
สกจั. ๗๗ จัังห่วััด (ห่น่วัย) 
รวัมี ๘๒ ห่น่วัย

สำานัก/กลุ่มี ของ สกช. 
(๕ ห่น่วัย) และ 
สกจั. ๗๗ จัังห่วััด (ห่น่วัย) 
รวัมี ๘๒ ห่น่วัย

๑๐๐

๕. บุัค์ลากรในกลุ่มีการกำากับัดูแลการบัริห่ารจััดการท่ี่�ด่ 
ร่วัมีกันจััดที่ำาและที่บัที่วันองค์์ค์วัามีรู้เพ่ื่่�อใช้ป็ระโยชน์ 
ในการป็ฏิิบััติงาน (เร่�อง)

ที่บัที่วัน ๔ เร่�อง จััดที่ำา ๑
 เร่�อง

ที่บัที่วัน ๔ เร่�อง จััดที่ำา ๑
 เร่�อง

๑๐๐

รวััม ๑๐๐

๑.๕) ก�รจัดำที่่ำ�ปีระก�ศั ระเบ่ัยบั ข้้อบัังคัำบัและแนำวที่่�งก�รปีฏิิบััติง�นำ  
 ปีงีบัปีระมู�ณ พ.ศั. ๒๕๖๓

 ๑) แก้ไข้ข้้อบัังคัำบัส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติว่�ด้ำวยก�รบัริห�รง�นำบุัคำคำล  
  พ.ศั. ๒๕๕๕ (ฉีบัับัท่ี่่� ๙) พ.ศั. ๒๕๖๓ โดำย
  ๑.๑) ให้่เพิื่่�มีข้อค์วัามี “ข้อ ๑๖/๒ ในช่วังเวัลาไม่ีเกิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้่ค์ณ์ะกรรมีการพื่่นักงาน 

ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ม่ีอำานาจันำาค์วัามีในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๙ มีาอนุโลมีบัังคั์บัใช้กับัการคั์ดเล่อกบุัค์ค์ล 

เพ่ื่่�อแต่งตั�งให้่ดำารงตำาแห่น่งหั่วัห่น้าฝ่ั้ายห่ร่อหั่วัห่น้าส่วันได้”

  ๑.๒) ให้่ยกเลิกข้อค์วัามีในข้อ ๒๔ ของข้อบัังคั์บัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยการบัริห่ารงานบุัค์ค์ล  

พื่่.ศ. ๒๕๕๕ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๒๔ วัรรค์ห่น้�ง ในกรณ่์ตำาแห่น่งรองเลขาธิิการ ผู้ช่วัยเลขาธิิการ ผู้อำานวัยการสำานัก หั่วัห่น้า 

สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดว่ััางลง ให้่เลขาธิิการม่ีอำานาจัแต่งตั�งพื่่นักงานท่ี่�เห็่นสมีค์วัร รักษาการในตำาแห่น่งนั�นได้  

ส่วันตำาแห่น่งหั่วัห่น้าสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด ต้องได้รับัควััามเห็นชอบัจำากประธาน	สภาเกษตรกรจัำงหวัััด

   ข้อ ๒๔ วัรรค์สอง ในกรณ่์ผู้ดำารงตำาแห่น่งรองเลขาธิิการ ผู้ช่วัยเลขาธิิการ ผู้อำานวัยการสำานัก  

หั่วัห่น้าสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดไม่ีสามีารถุป็ฏิิบััติห่น้าท่ี่�ได้ ให้่เลขาธิิการม่ีอำานาจัแต่งตั�งพื่่นักงานท่ี่�เห็่นสมีค์วัร  

รักษาการแที่นตำาแห่น่งนั�นได้

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 49



   ข้อ ๒๔ วัรรค์สามี ผู้้้รักษาการในตำาแหน่งตามวััรรคหน่�งและวััรรคสอง ให้่ม่ีอำานาจัห่น้าท่ี่� 

ตามีตำาแห่น่งท่ี่�รักษาการนั�น ในกรณ่์ท่ี่�ม่ีระเบ่ัยบั ข้อบัังคั์บั มีติสภาเกษตรกรแห่่งชาติห่ร่อค์ำาสั�งผู้บัังคั์บับััญชาแต่งตั�ง 

ให้่ผู้ดำารงตำาแห่น่งนั�นๆเป็็นกรรมีการ ห่ร่อให้่ม่ีอำานาจัห่น้าท่ี่�อย่างใดก็ให้่ผู้รักษาการในตำาแห่น่งดังกล่าวัที่ำาห่น้าท่ี่�กรรมีการ  

ห่ร่อม่ีอำานาจัห่น้าท่ี่�อย่างนั�นในระห่ว่ัางท่ี่�รักษาการในตำาแห่น่งแล้วัแต่กรณ่์

   ข้อ ๒๔ วัรรค์ส่� ในกรณ่์การแต่งตั�งผู้รักษาการในตำาแห่น่ง เฉพื่่าะท่ี่�ว่ัางลงเกินกว่ัาเก้าสิบัวััน 

ต้องได้รับัค์วัามีเห็่นชอบัจัากป็ระธิานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ

  ๑.๓) ให้่ยกเลิกข้อค์วัามีในข้อ ๕๑ ของข้อบัังคั์บัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยการบัริห่ารงานบุัค์ค์ล  

พื่่.ศ. ๒๕๕๕ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๕๑ วัรรค์ห่น้�ง การป็ระเมิีนผลการป็ฏิิบััติงานเพ่ื่่�อเล่�อนเงินเด่อนห่ร่อค่์าจ้ัาง ข้องพันักงานท่ำ�ม่ 

ตำาแหน่งตำ�ากว่ััาผู้้้อำานวััยการสำานัก	หร่อหัวััหน้าสำานักงานสภาเกษตรกรจัำงหวัััด	ให้่ผู้อำานวัยการสำานักห่ร่อหั่วัห่น้าสำานักงาน 

สภาเกษตรกรจัังห่วััดเป็็นผู้ป็ระเมีินโดยพิื่่จัารณ์าจัากค์ะแนนตามีเกณ์ฑ์ท่ี่�กำาห่นดใน ข้อ ๕๐ และเสนอตามีลำาดับัชั�นต่อ 

เลขาธิิการ เพ่ื่่�อม่ีค์ำาสั�งการเล่�อนเงินเด่อนห่ร่อค่์าจ้ัางต่อไป็ ทัำ�งน่�ให้ผู้้้อำานวััยการสำานักหร่อหัวััหน้าสำานักงานสภาเกษตรกร 

จัำงหวัััดแล้วััแต่	 กรณ่ส่งผู้ลการประเมินการปฏิิบััติงานทัำ�งในส่วัันผู้ลสัมฤทำธิ�ข้องงาน	 และพัฤติกรรมการปฏิิบััติงานข้อง 

พันักงานเสนอเลข้าธิการอย่างช้าภายในวััันท่ำ�	๑๕	พัฤศจิำกายนข้องปีปฏิิทิำน	ถ้้าวััันสุดท้ำายเป็นวััันหยุดทำำาการงานสำาหรับั 

เจ้ำาหน้าท่ำ�	หร่อวััันหยุดตามประเพัณ่ข้องบุัคคลผู้้้รับัคำาสั�ง	ให้ถ่้อว่ััาระยะเวััลานั�นสิ�นสุดในวััันทำำางานท่ำ�ถั้ดจำากวััันหยุดนั�น	 

ตามนัยมาตรา	๖๔	วััรรคสาม	แห่งพัระราชบััญญัติวิััธ่ปฏิิบััติราชการทำางปกครอง	พั.ศ.	๒๕๓๙

   ข้อ ๕๑ วัรรค์สอง การป็ระเมิีนผลการป็ฏิิบััติงานเพ่ื่่�อเล่�อนเงินเด่อนให้่พื่่นักงานตั�งแต่ระดับั  

ผู้อำานวัยการสำานักข้�นไป็ให้่เลขาธิิการเป็็นผู้ป็ระเมิีนทัี่�งผลสัมีฤที่ธิิ� และพื่่ฤติกรรมีการป็ฏิิบััติงาน เพ่ื่่�อม่ีค์ำาสั�งการเล่�อนเงินเด่อน  

ส่วันหั่วัห่น้าสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด	 ให้เลข้าธิการม่อำานาจำประเมินผู้ลสัมฤทำธิ�ข้องงาน	 และให้คณะกรรมการ 

ท่ำ�สภาเกษตรกรจัำงหวัััดแต่งตั�งจำำานวััน	๕	 คน	 โดยม่ประธานสภาเกษตรกรจัำงหวัััดหร่อผู้้้แทำนเป็นประธาน	 องค์ประชุม 

ต้องไม่น้อยกว่ััาก่�งหน่�งประเมินเฉพัาะพัฤติกรรมการปฏิิบััติงาน	 ทัำ�งน่�	 ให้ส่งผู้ลการประเมินพัฤติกรรมให้สำานักงาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างช้าภายในวััันท่ำ�	 ๑๕	พัฤศจิำกายนข้องปีปฏิิทิำน	 ถ้้าวััันสุดท้ำายเป็นวััันหยุดทำำาการงานสำาหรับั 

เจ้ำาหน้าท่ำ�หร่อวััันหยุดตามประเพัณ่ข้องบัุคคลผู้้้รับัคำาสั�งให้ถ่้อว่ััาระยะเวััลานั�นสิ�นสุดวััันทำำางานท่ำ�ถั้ดจำากวััันหยุดนั�น 

ตามนัยมาตรา	๖๔	วััรรคสามแห่งพัระราชบััญญัติวิััธ่ปฏิิบััติราชการทำางปกครอง	พั.ศ.	๒๕๓๙	เพ่ั�อให้เลข้าธิการพิัจำารณา 

ม่คำาสั�งเล่�อนเงินเด่อนต่อไป	ในกรณ่ไม่ส่งผู้ลการประเมินภายในกำาหนดเวััลาดังกล่าวัั	ให้เลข้าธิการเป็นผู้้้ม่อำานาจำประเมิน 

พัฤติกรรมการปฏิิบััติงาน

  ๑.๔) ให้่ยกเลิกข้อค์วัามีในข้อ ๗๐ ของข้อบัังคั์บัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยการบัริห่ารงานบุัค์ค์ล  

พื่่.ศ. ๒๕๕๕ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๗๐ เม่ี�อม่ีกรณ่์การกระที่ำาผิดวิันัยอย่างชัดแจ้ัง ห่ร่อม่ีการกล่าวัห่า ห่ร่อม่ีกรณ่์เป็็นท่ี่�สงสัยว่ัา 

กระที่ำาผิดวิันัย ให้่ผู้บัังคั์บับััญชาชั�นต้นม่ีห่น้าท่ี่�ต้องรายงานให้่เลขาธิิการที่ราบัภายในสามีสิบัวัันนับัแต่วัันท่ี่�รู้ห่ร่อค์วัรรู้ถุ้ง 

เห่ตุดังกล่าวั เพ่ื่่�อให้่เลขาธิิการดำาเนินการตามีข้อบัังคั์บัน่�

  ๑.๕) ให้่ยกเลิกข้อค์วัามีในข้อ ๗๑ ของข้อบัังคั์บัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยการบัริห่ารงานบุัค์ค์ล  

พื่่.ศ. ๒๕๕๕ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๗๑ เม่ี�อได้รับัรายงานตามีข้อ ๗๐ ให้่เลขาธิิการดำาเนินการห่ร่อสั�งให้่ดำาเนินการส่บัสวัน 

ห่ร่อพิื่่จัารณ์าในเบ่ั�องต้นว่ัา กรณ่์ม่ีมูีลท่ี่�ค์วัรกล่าวัห่าว่ัาผู้นั�นกระที่ำาผิดวิันัยห่ร่อไม่ีถุ้ากรณ่์ท่ี่�เห็่นว่ัาไม่ีม่ีมูีลตามีท่ี่�กล่าวัห่า  

ก็ให้่ยุติเร่�องได้

   วัรรค์สอง ในกรณ่์ท่ี่�เห็่นวั่ามี่มูีลท่ี่�ค์วัรกล่าวัห่าวั่า พื่่นักงานผู้ใดกระที่ำาผิดวัินัยโดยตรง ห่ร่อกรณ่์ 

ท่ี่�เลขาธิิการพื่่บัเห็่นว่ัา ม่ีการกระที่ำาค์วัามีผิดที่างวิันัยโดยตรง ให้่ดำาเนินการต่อไป็ ตามี ข้อ ๗๒
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  ๑.๖) ให้่ยกเลิกข้อค์วัามี ข้อ ๕๗ ของข้อบัังคั์บัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยการบัริห่ารงานบุัค์ค์ล  

พื่่.ศ. ๒๕๕๕ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๕๗ ในกรณ่์ผู้รับัการป็ระเมิีนไม่ีเห็่นด้วัยกับัผลการป็ระเมิีนอาจัย่�นคั์ดค้์านผลการป็ระเมิีน  

โดยย่�นต่อผู้ป็ระเมิีนภายในสามีสิบัห้่าวัันนับัแต่วัันถัุดจัากวัันรับัที่ราบัผลการป็ระเมิีน

	 	 	 *เพิั�ม	วััรรคสอง*	คำาคัดค้านต้องทำำาเป็นหนงัส่อโดยระบุัข้้อโต้แย้งและข้้อเท็ำจำจำริง	หร่อข้้อกฎหมาย 

ท่ำ�อ้างอิงพัร้อมเหตุผู้ลประกอบัด้วััย

	 	 	 *เพิั�ม	 วััรรคสาม*	 ให้ผู้้้ประเมินพิัจำารณาคำาคัดค้านและแจ้ำงให้ผู้้้คัดค้านโดยไม่ชักช้า	 แต่ต้อง 

ไม่เกินสิบัห้าวััันนับัแต่วััันถั้ดจำากวััันท่ำ�ได้รับัคำาคัดค้าน	ให้ส่งรายงานควััามเห็นพัร้อมเหตุผู้ลไปยังประธานสภาเกษตรกร 

แห่งชาติผู้้้ม่อำานาจำพิัจำารณาอุทำธรณ์ภายในเวััลาดังกล่าวัั	 ทัำ�งน่�การอุทำธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุำเลาการบัังคับัตามคำาสั�ง 

ทำางปกครอง

  ๑.๗) ให้่ยกเลิกข้อค์วัามี ข้อ ๕๘ ของข้อบัังคั์บัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยการบัริห่ารงานบุัค์ค์ล  

พื่่.ศ. ๒๕๕๕ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๕๘ ไม่ีว่ัาผู้รับัการป็ระเมีินจัะดำาเนินการตามีข้อ ๕๗ ห่ร่อไมี่ ผู้รับัการป็ระเมีินสามีารถุ 

ย่�นอุที่ธิรณ์์ต่อป็ระธิานสภาเกษตรกรแห่่งชาติผู้มี่อำานาจัพิื่่จัารณ์าอุที่ธิรณ์์ได้ภายในสามีสิบัวัันนับัแต่วัันถัุดจัากวัันท่ี่�รับัที่ราบั 

ผลการป็ระเมิีน โดยให้่ป็ระธิานสภาเกษตรกรแห่่งชาติผู้มี่อำานาจัพิื่่จัารณ์าอุที่ธิรณ์์พิื่่จัารณ์าให้่แล้วัเสร็จัภายในห่กสิบัวััน 

นับัแต่วัันถัุดจัากวัันท่ี่�ได้รับัอุที่ธิรณ์์ ถุ้าม่ีเห่ตุจัำาเป็็นไมี่อาจัพิื่่จัารณ์าให้่แล้วัเสร็จัภายในระยะเวัลาดังกล่าวั ในการน่� 

ให้่ขยายระยะเวัลาพิื่่จัารณ์าอุที่ธิรณ์์ออกไป็ได้ไม่ีเกินสามีสิบัวัันนับัแต่วัันท่ี่�ค์รบักำาห่นดเวัลาดังกล่าวั

 ๒) ปีรับัปีรุงแก้ไข้ระเบ่ัยบัคำณะกรรมูก�รพนัำกง�นำข้องส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกร 
  แห่งช�ต ิว่�ด้ำวยหลกัเกณฑ์์วิธ่ิ์ก�รและระยะเวล�ดำำ�เนำนิำก�รที่่�งวนัิำย พ.ศั. ๒๕๕๖
  ๒.๑) ให้่แก้ไขระเบ่ัยบัฉบัับัเดิมี ข้อ ๕ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๕ เม่ี�อผู้บัังคั์บับััญชาเห็่นว่ัา ผู้ป็ฏิิบััติงานค์นใดค์นห่น้�งท่ี่�อยู่ในบัังค์ับับััญชากระที่ำาผิดวิันัย 

ห่ร่อถูุกร้องเร่ยนกล่าวัห่าเป็็นห่นังส่อห่ร่อให้่ป็รากฏิด้วัยวิัธ่ิการอ่�นใดว่ัา กระที่ำาผิดวิันัยห่ร่อกรณ่์เป็็นท่ี่�สงสัยว่ัาม่ีการกระที่ำา 

ผิดวิันัย ให้่ผู้บัังคั์บับััญชาผู้นั�นรายงานข้�นไป็ตามีลำาดับัจันถุ้งเลขาธิิการ

  ๒.๒) ให้่แก้ไขระเบ่ัยบัฉบัับัเดิมี ข้อ ๖ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๖ ให้่เลขาธิิการดำาเนินการส่บัสวันห่ร่อสั�งให้่ส่บัสวัน ห่ร่อการแต่งตั�งค์ณ์ะกรรมีการสอบั 

ข้อเท็ี่จัจัริง เพ่ื่่�อพิื่่จัารณ์าในเบ่ั�องต้น กรณ่์ม่ีมูีลท่ี่�ค์วัรกล่าวัห่าว่ัากระที่ำาผิดวิันัยห่ร่อไม่ีโดยไม่ีชักช้า เม่ี�อได้รับัการรายงาน 

ตามีข้อ ๕ ห่ร่อป็รากฏิข้อเท็ี่จัจัริงห่ร่อพื่่บัเห็่นห่ร่อรับัที่ราบัได้เองว่ัา ม่ีการกระที่ำาผิดวิันัย

  ๒.๓) ให้่แก้ไขระเบ่ัยบัฉบัับัเดิมี ข้อ ๑๐ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๑๐ การดำาเนินการส่บัสวันห่ร่อสั�งให้่ส่บัสวัน ห่ร่อการแต่งตั�งค์ณ์ะกรรมีการสอบัข้อเท็ี่จัจัริง 

เพ่ื่่�อพิื่่จัารณ์าในเบ่ั�องต้นว่ัา กรณ่์ม่ีมูีลท่ี่�ค์วัรกล่าวัห่าว่ัาผู้ป็ฏิิบััติงานกระที่ำาผิดวิันัยห่ร่อไม่ี ให้่เป็็นอำานาจัของเลขาธิิการ

  ๒.๔) แก้ไขระเบ่ัยบัฉบัับัเดิมี ข้อ ๑๕ และให้่ใช้ข้อค์วัามีต่อไป็น่�แที่น

   ข้อ ๑๕ กรณ่์ผู้ม่ีห่น้าท่ี่�ส่บัสวันท่ี่�เลขาธิิการให้่ดำาเนินการตามี ข้อ ๖ เห็่นว่ัา ไม่ีม่ีมูีลตามีข้อ ๑๒  

วัรรค์สอง ให้่เป็็นอำานาจัเลขาธิิการท่ี่�จัะสั�งยุติเร่�อง

   วัรรค์ส่� กรณ่์ท่ี่�เลขาธิิการพิื่่จัารณ์าแล้วัเห็่นว่ัา กรณ่์ม่ีมูีลท่ี่�ค์วัรกล่าวัห่าว่ัาผู้ใดกระที่ำาผิดวิันัย 

อยา่งไม่ีร้ายแรงให้่เลขาธิิการดำาเนินการต่อไป็ตามี......โดยไม่ีแต่งตั�งค์ณ์ะกรรมีการสอบัสวันก็ได้ แต่ถุ้าเป็็นค์วัามีผิดที่างวิันัย 

ท่ี่�สูงห่ร่อสั�งลงโที่ษแล้วัแต่กรณ่์ ตามีวัรรค์สองห่ร่อวัรรค์สามี 

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ รายงานประจำำาปี ๒๕๖๓ 51



 ๓) เพิ�มูเติมู 
  ร่างระเบ่ัยบัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยสิที่ธิิป็ระโยชน์ในลักษณ์ะค์่าตอบัแที่นในการป็ฏิิบััติห่น้าท่ี่� 

ของป็ระธิานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ รองป็ระธิานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ สมีาชิกสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ป็ระธิานสภาเกษตรกร 

จัังห่วััด รองป็ระธิานสภาเกษตรกรจัังห่วััด สมีาชิกสภาเกษตรกรจัังห่วััด ผู้ป็ฏิิบััติห่น้าท่ี่�ป็ระธิานสภาเกษตรกรจัังห่วััด  

และผู้ป็ฏิิบััติห่น้าท่ี่�รองป็ระธิานสภาเกษตรกรจัังห่วััด พื่่.ศ…..

 ๔) เพิ�มูเติมู 
  ระเบ่ัยบัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยค่์าเช่าบ้ัานพื่่นักงานและลูกจ้ัาง พื่่.ศ.....

 ๕) เพิ�มูเติมู 
  ระเบ่ัยบัสภาเกษตรกรแห่่งชาติว่ัาด้วัยเงินช่วัยเห่ล่อการค์รองช่พื่่พิื่่เศษสำาห่รับัตำาแห่น่ง นิติกร พื่่.ศ......

 ๖) จัดำที่่ำ�ร่�งปีระก�ศั
  สำานักนายกรัฐมีนตร่ เร่�อง ห่ลักเกณ์ฑ์และวิัธ่ิการบัริห่ารกิจัการบ้ัานเม่ีองท่ี่�ด่ของสำานักงานสภาเกษตรกร 

แห่่งชาติ ซ้่�งสภาเกษตรกรแห่่งชาติได้พิื่่จัารณ์าและให้่ค์วัามีเห็่นชอบั ในการป็ระชุมีสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ค์รั�งท่ี่� ๓/๒๕๖๓  

วัันท่ี่� ๒๐ สิงห่าค์มี ๒๕๖๓ ขณ์ะน่�อยู่ในระห่ว่ัางกราบัเร่ยนนายกรัฐมีนตร่เพ่ื่่�อโป็รดลงนามีในป็ระกาศฯ

  แนำวที่่�งก�รปีฏิิบััติง�นำ
  ๑) รายงานสรปุ็ผลการตรวัจัสอบัภายใน ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๖๒ เพื่่่�อให้่พื่่นักงานของสำานักงาน 

สภาเกษตรกรแห่่งชาต ิและสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด รับัที่ราบัและถุ่อป็ฏิิบััติใช้เป็็นแนวัที่างในการป็ฏิิบััติงานให่ถูุ้กตอ้ง 

ตามีกฎห่มีาย ระเบ่ัยบั ข้อบัังคั์บั ท่ี่�กำาห่นด

  ๒) รายงานสรุป็ผลการตรวัจัสอบัภายใน ป็ระจัำาปี็งบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ท่ี่�รายงานต่อ 

สภาเกษตรกรแห่่งชาติ ในการป็ระชุมีสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ค์รั�งท่ี่� ๓/๒๕๖๓ วัันท่ี่� ๒๐ สิงห่าค์มี ๒๕๖๓ ซ้่�งท่ี่�ป็ระชุมีม่ีมีติ  

รับัที่ราบัและขอให่้ป็ระธิานสภาเกษตรกรจัังห่วััดทีุ่กจัังห่วััด กำากับัดูแลการป็ฏิิบััติงานด้านงบัป็ระมีาณ์ การเงิน การบััญช่  

การพัื่่สดุ และอ่�นๆ ให้่เป็็นไป็ตามีระเบ่ัยบั ข้อบัังคั์บั ค์ำาสั�ง และป็ระกาศท่ี่�กำาห่นด

๒. ก�รปีระช�สั่มูพันำธ์ิ์ 

๒.๑) ก�รเผยแพร่นำโยบั�ยและผลง�นำข้องส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  
 ปีระช�สั่มูพันำธ์ิ์ผ่�นำช่องที่่�งสื่�อมูวลชนำส่�ข้�ต่�งๆ  
 ปีงีบัปีระมู�ณ ๒๕๖๓ (ตุล�คำมู ๒๕๖๒ - กันำย�ยนำ ๒๕๖๓)
 ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ (ตั�งแต่ตุลาค์มี ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) การรวับัรวัมีผลดำาเนินการป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิ 

ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ/สภาเกษตรกรแห่่งชาติ ผ่านช่องที่างส่�อมีวัลชนสาขาต่างๆ ได้แก่ โที่รทัี่ศน์ วิัที่ยุ  

ส่�อสิ�งพิื่่มีพ์ื่่ ออนไลน์ รวัมีทัี่�งสิ�น ๑,๒๒๗ ค์รั�ง โดยม่ีการเผยแพื่่ร่ที่างส่�อออนไลน์มีากท่ี่�สุด จัำานวัน ๑,๒๐๕ ค์รั�ง รองลงไป็  

ได้แก่ เผยแพื่่ร่ที่างส่�อสิ�งพิื่่มีพ์ื่่ ที่างส่�อวิัที่ยุ และส่�อโที่รทัี่ศน์ จัำานวัน ๑๑ ค์รั�ง จัำานวัน ๙ ค์รั�ง และจัำานวัน ๒ ค์รั�ง ตามีลำาดับั  

ห่ากพิื่่จัารณ์าเน่�อห่าท่ี่�ป็ระชาสัมีพัื่่นธิ์เผยแพื่่ร่แบั่งเป็็นกลุ่มีได้ ๕ ป็ระเด็น พื่่บัว่ัา ม่ีการเผยแพื่่ร่ป็ระเด็นผลการดำาเนินงาน 

ของสภาเกษตรกรแห่่งชาติและสภาเกษตรกรจัังห่วััดมีากท่ี่�สุด จัำานวัน ๕๒๙ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๔๓ รองลงมีา ได้แก่  
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ป็ระเด็นการเผยแพื่่ร่ข้อเสนอเชิงนโยบัายรวัมีจัำานวัน ๓๐๔ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๒๕ ลำาดับัท่ี่�สามี ได้แก่ ป็ระเด็นการเผยแพื่่ร่ 

การบูัรณ์าการค์วัามีร่วัมีม่ีอกับัห่น่วัยงานอ่�น จัำานวัน ๒๑๙ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๘ ลำาดับัท่ี่�ส่� ได้แก่ ป็ระเด็นการเผยแพื่่ร่ 

การตลาดสินค้์าเกษตร จัำานวัน ๙๖ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๘ และน้อยท่ี่�สุด ได้แก่ ป็ระเด็นเกษตรอุตสาห่กรรมีและพื่่ลังงาน  

จัำานวัน ๗๙ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๖ (รายละเอ่ยดป็รากฏิในตารางท่ี่� ๔)

ตารางท่ำ�	๔ การเผยแพื่่ร่นโยบัายและผลงานของสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิผ่านช่องที่างส่�อมีวัลชนสาขาต่างๆ  

  ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓ (ตุลาค์มี ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ลำาดับั ช่�อเร่�อง
ช่องทำางส่�อ	(ครั�ง)

รวััม
คิดเป็น	

%วิััทำยุ ออนไลน์ โทำรทัำศน์ สิ�งพิัมพ์ั

๑ ข้อเสนอเชิงนโยบัาย ๑ ๒๙๙ - ๔ ๓๐๔ ๒๕

๒ เกษตรอุตสาห่กรรมีและพื่่ลังงาน ๑ ๗๗ - ๑ ๗๙ ๖

๓ การบูัรณ์าการร่วัมีกับัห่น่วัยงานอ่�น ๒ ๒๑๔ ๒ ๑ ๒๑๙ ๑๘

๔ ผลการดำาเนินงานของ สภช./สภจั. ๕ ๕๒๑ - ๓ ๕๒๙ ๔๓

๕ การตลาดสินค้์าเกษตร (๑๔๙-๑๖๖) - ๙๔ - ๒ ๙๖ ๘

รวััม ๙ ๑,๒๐๕ ๒ ๑๑ ๑,๒๒๗ ๑๐๐

๒.๒)  ก�รเผยแพร่นำโยบั�ยและผลง�นำข้องส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ  
 ปีระช�สั่มูพันำธ์ิ์ผ่�นำช่องที่่�งสื่�อมูวลชนำส่�ข้�ต่�งๆ
 ปี็ ๒๕๖๓ สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด/สภาเกษตรกรจัังห่วััด ม่ีผลการป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิให้่เกษตรกร 

และองค์์กรเกษตรกรได้ที่ราบัถุ้งนโยบัายแผนพื่่ัฒนาเกษตรกรรมีจัังห่วััด และการดำาเนินงานของสภาเกษตรกรจัังห่วััด  

ซ้่�งม่ีจัังห่วััดท่ี่�รวับัรวัมีข้อมูีลผลการดำาเนินงานผ่านช่องที่างส่�อมีวัลชนสาขาต่างๆ ได้แก่ โที่รทัี่ศน์ วิัที่ยุ สิ�งพิื่่มีพ์ื่่ ส่�อออนไลน์  

จัำานวัน ๒๗ จัังห่วััด ม่ีกลุ่มีเร่�องท่ี่�ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิ จัำานวัน ๘ กลุ่มีเร่�อง เร่ยงลำาดับัจัากมีากไป็ห่าน้อย ได้แก่ (๑) งานเผยแพื่่ร่ 

องค์์ค์วัามีรู้ด้านการเกษตร (จััดอบัรมี/จัดห่มีายข่าวั/นิที่รรศการ/วัิด่ทัี่ศน์) จัำานวัน ๒๒๑ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๕๐.๑๑  

(๒) งานด้านการตลาดสินค้์าเกษตรและแก้ไขปั็ญห่าราค์าสินค้์าเกษตร จัำานวัน ๖๙ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๕.๖๔  

(๓) งานด้านการจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีตำาบัล จัำานวัน ๕๑ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๑.๕๖ (๔) งานสนับัสนุนแก้ไขปั็ญห่า 

ห่น่�สิน/ท่ี่�ดินที่ำากิน/และแห่ล่งนำ�าเพ่ื่่�อการเกษตร จัำานวัน ๔๗ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๐.๖๕ (๕) ส่วันงานด้านเกษตรอุตสาห่กรรมี 

และแป็รรูป็สร้างมีูลค่์าเพิื่่�มี และข้อเสนอเพื่่่�อแก้ไขป็ัญห่าด้านการเกษตรมี่จัำานวันเที่่ากัน ค่์อ จัำานวัน ๒๔ เร่�อง คิ์ดเป็็น 

ร้อยละ ๕.๔๔ (๖) งานพัื่่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่่สินค้์าเกษตร (เกษตรป็ลอดภัย/เกษตรอินที่ร่ย์/สิ�งบ่ังช่�ที่างภูมิีศาสตร์) จัำานวัน ๓ เร่�อง  

คิ์ดเป็็นร้อยละ ๐.๖๘ และ (๗) เร่�องอ่�นๆ จัำานวัน ๒ เร่�อง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๐.๔๕ รวัมีทัี่�งสิ�นจัำานวัน ๔๔๑ เร่�อง คิ์ดเป็็น 

ร้อยละ ๑๐๐ ของจัำานวันเร่�องท่ี่�ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิทัี่�งห่มีด (รายละเอ่ยดป็รากฏิในตารางท่ี่� ๕)
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ตารางท่ำ�	๕ จัำานวันกลุ่มีเร่�องท่ี่�ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓

ลำาดับั
ท่ำ�

กลุ่มเร่�องท่ำ�ประชาสัมพัันธ์
จำำานวััน	
กลุ่มเร่�อง

คิดเป็น
ร้อยละ

๑ งานสนับัสนุนแก้ไขปั็ญห่าห่น่�สิน/ท่ี่�ดินที่ำากิน/และแห่ล่งนำ�าเพ่ื่่�อการเกษตร ๔๗ ๑๐.๖๕

๒ งานด้านการจััดที่ำาแผนพัื่่ฒนาเกษตรกรรมีตำาบัล ๕๑ ๑๑.๕๖

๓ งานด้านเกษตรอุตสาห่กรรมีและแป็รรูป็สร้างมูีลค่์าเพิื่่�มี ๒๔ ๕.๔๔

๔ งานด้านการตลาดสินค้์าเกษตรและแก้ไขปั็ญห่าราค์าสินค้์าเกษตร ๖๙ ๑๕.๖๔

๕ งานเผยแพื่่ร่องค์์ค์วัามีรู้ด้านการเกษตร (จััดอบัรมี/จัดห่มีายข่าวั/นิที่รรศการ/วิัด่ทัี่ศน์) ๒๒๑ ๕๐.๑๑

๖ การพัื่่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่่สินค้์าเกษตร (เกษตรป็ลอดภัย/เกษตรอินที่ร่ย์/สิ�งบ่ังช่�ที่างภูมิีศาสตร์) ๓ ๐.๖๘

๗ ข้อเสนอเพ่ื่่�อพัื่่ฒนาแก้ไขปั็ญห่าด้านการเกษตร ๒๔ ๕.๔๔

๘ อ่�นๆ ๒ ๐.๔๕

รวััม ๔๔๑ ๑๐๐

 เม่ี�อพิื่่จัารณ์าช่องที่างส่�อท่ี่�ใช้ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิสภาเกษตรกรจัังห่วััด/สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดม่ีผล 

การดำาเนินงานเผยแพื่่ร่ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิรวัมีทัี่�งสิ�น ๒,๕๗๗ ค์รั�ง โดยเผยแพื่่ร่ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิผ่านส่�อออนไลน์มีากท่ี่�สุด  

จัำานวัน ๑,๘๗๘ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๗๒.๘๗ รองลงมีา ได้แก่ ส่�อสิ�งพิื่่มีพ์ื่่ จัำานวัน ๔๕๓ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๑๗.๕๗ ส่�อวิัที่ยุ  

จัำานวัน ๒๔๑ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๙.๓๕ และน้อยท่ี่�สุด ได้แก่ ส่�อโที่รทัี่ศน์ จัำานวัน ๕ ค์รั�ง คิ์ดเป็็นร้อยละ ๐.๑๙ ตามีลำาดับั  

(รายละเอ่ยดป็รากฏิในตารางท่ี่� ๕.๑)

ตารางท่ำ�	๕.๑  ช่องที่างส่�อท่ี่�ป็ระชาสัมีพัื่่นธ์ิปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓

ลำาดับั ช่องทำางส่�อท่ำ�ใช้ในการประชาสัมพัันธ์
ผู้ลการดำาเนินงาน	

(จำำานวัันครั�ง)
คิดเป็นร้อยละ

๑ ส่�อโที่รทัี่ศน์ ๕ ๐.๑๙

๒ ส่�อวิัที่ยุ ๒๔๑ ๙.๓๕

๓ ส่�อสิ�งพิื่่มีพ์ื่่ ๔๕๓ ๑๗.๕๗

๔ ส่�อออนไลน์ ๑,๘๗๘ ๗๒.๘๗

รวััม ๒,๕๗๗ ๑๐๐
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๓. ก�รรับัขึ้�นำที่่ะเบ่ัยนำองค์ำกรเกษตรกร 

๓.๑) ก�รรับัขึ้�นำที่่ะเบ่ัยนำองค์ำกรเกษตรกรข้องส่ำ�นัำกง�นำส่ภ�เกษตรกรจังหวัดำ 
 ปี ี๒๕๕๗ - ปีี ๒๕๖๓
 ปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๕๗ - ปี็ ๒๕๖๓ สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาตไิดร้วับัรวัมีขอ้มีลูผลการรบััข้�นที่ะเบ่ัยนองค์์กร 

เกษตรกรจัากสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด ทัี่�ง ๔ ภาค์ รวัมีจัำานวัน ๕,๓๕๑ องค์์กร ภาค์ท่ี่�ม่ีการรับัข้�นที่ะเบ่ัยนมีากท่ี่�สุด  

ได้แก่ ภาค์ตะวัันออกเฉ่ยงเห่น่อ จัำานวัน ๒,๒๖๔ องค์์กร รองลงมีา ได้แก่ ภาค์กลางจัำานวัน ๑,๐๗๙ องค์์กร และภาค์ใต้  

จัำานวัน ๑,๐๔๖ องค์์กรตามีลำาดับั ส่วันภาค์ท่ี่�ม่ีการรับัข้�นที่ะเบ่ัยนองค์์กรน้อยท่ี่�สุด ได้แก่ ภาค์เห่น่อ จัำานวัน ๙๖๒ องค์์กร

 นอกจัากนั�นเมี่�อเป็ร่ยบัเท่ี่ยบัป็ระเภที่ขององค์์กรเกษตรกรท่ี่�ข้�นที่ะเบ่ัยน ป็รากฏิวั่าเป็็นป็ระเภที่ค์ณ์ะเกษตรกร 

มีากท่ี่�สุด จัำานวัน ๓,๕๒๔ องค์์กร รองลงมีา ได้แก่ป็ระเภที่กลุ่มีเกษตรกร จัำานวัน ๑,๔๒๔ องค์์กร และป็ระเภที่สห่กรณ์์ 

น้อยท่ี่�สุด จัำานวัน ๔๐๓ องค์์กร ตามีลำาดับั (รายละเอ่ยดป็รากฏิในตารางท่ี่� ๗)

ตารางท่ำ�	๗ ผลการรับัข้�นที่ะเบ่ัยนองค์์กรเกษตรกรของสำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััด ปี็ ๒๕๕๗ - ปี็ ๒๕๖๓

ลำาดับั
ท่ำ�

ภาค
องค์กรเกษตรกรท่ำ�ข่้�นทำะเบ่ัยนรวััม	๗	ปี

สหกรณ์ คณะเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร รวััม

๑ ภาค์กลาง ๖๘ ๗๖๕ ๒๔๖ ๑,๐๗๙

๒ ภาค์เห่น่อ ๘๕ ๕๓๐ ๓๔๗ ๙๖๒

๓ ภาค์ตะวัันออกเฉ่ยงเห่น่อ ๑๑๔ ๑,๕๐๕ ๖๔๕ ๒,๒๖๔

๔ ภาค์ใต้ ๑๓๖ ๗๒๔ ๑๘๖ ๑,๐๔๖

รวััม ๔๐๓ ๓,๕๒๔ ๑,๔๒๔ ๕,๓๕๑

 

๓.๒) ก�รปีระส่�นำคำว�มูร่วมูมืูอกับัหน่ำวยง�นำ/องค์ำกรท่ี่่�เก่�ยวข้้อง
 สภาเกษตรกรแห่่งชาติ/สำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ ม่ีการจััดที่ำาบัันท้ี่กข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอกับัห่น่วัยงาน 

ราชการ สถุาบัันการศ้กษา องค์์กรต่างๆเพ่ื่่�อขับัเค์ล่�อนดำาเนินการพัื่่ฒนาแก้ไขปั็ญห่าด้านการเกษตรในปี็งบัป็ระมีาณ์ ๒๕๖๓  

ดังน่�

 ๑) บัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอระหว่�งส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ 
  และ ACTED ปีระเที่่ศัไที่่ย
  เพ่ื่่�อส่งเสริมีทัี่กษะอาช่พื่่และทัี่กษะช่วิัตแก่เยาวัชนเพ่ื่่�อเสริมีสร้างค์วัามีสมีานฉันท์ี่ชายแดนใต้

  วัตถุปีระส่งค์ำ
  บัันท้ี่กข้อตกลงค์วัามีร่วัมีม่ีอฉบัับัน่�เป็็นข้อตกลงท่ี่�ที่ำาข้�นระห่ว่ัาง ACTED ป็ระเที่ศไที่ยและสภาเกษตรกร 

แห่่งชาติ เพ่ื่่�อดำาเนินโค์รงการส่งเสริมีอาช่พื่่และทัี่กษะช่วิัตเยาวัชน เพ่ื่่�อเสริมีสร้างค์วัามีสมีานฉันท์ี่ชายแดนใต้ภายใต้ 

โค์รงการ “ACHIEVE” ได้รับังบัป็ระมีาณ์จัากองค์์กรช่วัยเห่ล่อเด็กระห่ว่ัางป็ระเที่ศ (Save the children) โดยม่ีองค์์กร 

เพ่ื่่�อพัื่่ฒนาระห่ว่ัางป็ระเที่ศของสห่รัฐอเมีริกา (USAID) เป็็นผู้สนับัสนุนห่ลัก
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  ระยะเวล�ข้องบัันำทึี่่กข้้อตกลงคำว�มูร่วมูมืูอ
  โค์รงการม่ีระยะเวัลาดำาเนินการทัี่�งห่มีด ๑๘ เด่อน เริ�มีตั�งแต่วัันท่ี่� ๕ มีกราค์มี ๒๕๖๓ และสิ�นสุดวัันท่ี่� ๓๐  

มิีถุุนายน ๒๕๖๔ การเป็ล่�ยนแป็ลงระยะเวัลาดังกล่าวัสามีารถุกระที่ำาได้โดยที่ำาห่นังส่ออย่างเป็็นที่างการ

  ลักษณะข้องโคำรงก�ร
  สำานักงานสภาเกษตรกรจัังห่วััดป็ัตตาน่จัะได้รับังบัป็ระมีาณ์เป็็นจัำานวันเงินทัี่�งห่มีด ๓๒๕,๖๐๐ บัาที่  

และจัะใช้สำาห่รับัดำาเนินโค์รงการตามีท่ี่�ระบุัไว้ัในภาค์ผนวัก ๑ แนบัท้ี่ายบัันท้ี่กข้อตกลง
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 พื่่ระราชบััญญัติสภาเกษตรกรแห่่งชาติ พื่่.ศ. ๒๕๕๓ มีาตรา ๓๐  
ให้่สำานักงานจััดที่ำางบัดุล งบัการเงินและบััญช่ที่ำาการส่งผู้สอบับััญช่ภายใน  
เก้าสิบัวััน นับัแต่วัันสิ�นปี็บััญช่

 ให้่สำานักงานการตรวัจัเงินแผ่นดินเป็็นผู้สอบับััญช่ของสำานักงานและให่้ 
ที่ำาการตรวัจัสอบัรับัรองบััญช่และการเงินทุี่กป็ระเภที่ของสำานักงานรวัมีทัี่�งป็ระเมิีน 
ผลการใช้จ่ัายเงินและที่รัพื่่ย์สินของสำานักงาน โดยแสดงให่้เห็่นด้วัยว่ัาการใช้จ่ัาย 
ดังกล่าวัเป็็นไป็ตามีวััตถุุป็ระสงค์์ ป็ระห่ยัด และได้ผลตามีเป้็าห่มีายเพ่ื่่ยงใดแล้วัที่ำา 
รายงานเสนอผลการสอบับััญช่ต่อสภาผู้แที่นราษฎร วุัฒิสภา และค์ณ์ะรัฐมีนตร่ 
โดยไม่ีชักช้า
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 ในปี็งบัป็ระมีาณ์ พื่่.ศ. ๒๕๖๓ สำานักงานการตรวัจัเงินแผ่นดิน ได้ตรวัจัสอบั 
รายงานการเงิน ณ์ วัันท่ี่� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของสำานักงานสภาเกษตรกรแห่่งชาติ  
เห็่นวั่ารายงานการเงิน ณ์ วัันท่ี่� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถูุกต้องตามีท่ี่�ค์วัรใน 
สาระสำาคั์ญตามีมีาตรฐานการบััญช่ภาค์รัฐและนโยบัายการบััญช่ภาค์รัฐตามีท่ี่� 
กระที่รวังการค์ลังกำาห่นดและได้รับัรองรายงบัการเงินของสำานักงานสภาเกษตรกร 
แห่่งชาติ ณ์ วัันท่ี่� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ อย่างไม่ีม่ีเง่�อนไข
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ผลก�รเบิักจ่�ยงบัปีระมู�ณต�มูร�ยจ่�ยปีระจำ�ปีี พ.ศั. ๒๕๖๓

รายการ
ได้รับัจัำดสรร	

(บัาทำ)
ผู้ลการเบิักจ่ำาย คงเหล่อ

๑. งบัป็ระมีาณ์ ปี็ ๒๕๖๓ ๓๖๒,๔๖๔,๘๐๐.๐๐ - -

๒. งบัป็ระมีาณ์ค์งเห่ล่อปี็ ๒๕๖๒  

นำามีาสมีที่บัเป็็นงบัป็ระมีาณ์ปี็ ๒๕๖๓

๑๔,๘๑๘,๔๗๙.๖๕ -

๓. งบัป็ระมีาณ์ท่ี่�ได้รับัจััดสรรเพิื่่�มีเติมี  

(งบับุัค์ลากร)

๖,๕๖๒,๔๐๐.๐๐ - -

๔. รวัมีงบังบัป็ระมีาณ์ทัี่�งสิ�น ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖ ๓๗๘,๙๔๙,๔๖๘.๕๖ ๔,๘๙๖,๒๑๑.๐๙

๕. บัวัก

- รายได้ดอกเบ่ั�ยเงินฝั้ากธินาค์าร สกช+สกจั

- รายได้อ่�น สกช+สกจั

- เงินค์งเห่ล่อปี็ก่อนท่ี่� สกจั. ส่งค่์นไม่ีค์รบั

- เงินค์งเห่ล่อจัากปี็ก่อนท่ี่�ยังไม่ีนำามีาสมีที่บั

- - ๒๐๖,๔๕๑.๔๒

๑,๓๑๕,๓๖๔.๙๓

๗๖,๙๙๕.๔๐

๑,๐๔๖.๙๙

๖. หั่ก

- เงินค์งเห่ล่อปี็ ๒๕๖๓ ท่ี่� สกจั. ยังไม่ีส่งค่์น

๑๖,๕๔๑.๐๒

๗. งบัป็ระมีาณ์ค์งเห่ล่อ ทัี่�งสิ�น ๖,๔๗๙,๕๔๘.๘๑
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ก�รปีระชุมูส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ
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	 ในปีงบัประมาณ	๒๕๖๓	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 ได้นำาเสนอ
ผู้ลงานการขั้บัเคล่�อนภารกิจำตามแผู้นงานโครงการในปีงบัประมาณ	
๒๕๖๓	และไดเ้ชิญนายกรฐัมนตร่	(นายประยทุำธ์	จัำนทำร์โอชา)	เพ่ั�อมอบั
นโยบัายและชมผู้ลงานข้องสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ณ	โรงแรมมิราเคิล	
กรุงเทำพัมหานคร

ผลง�นำก�รขั้บัเคำลื�อนำภ�รกิจต�มูแผนำง�นำโคำรงก�ร
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๑. โคำรงก�รคำว�มูร่วมูมืูอกับักรมูเจรจ�ก�รค้ำ� กระที่่รวงก�รต่�งปีระเที่่ศั

ก�รบูัรณ�ก�รคำว�มูร่วมูมืูอกับัหน่ำวยง�นำอื�นำ
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๒. โคำรงก�รรับัฟงัคำว�มูคำิดำเห็นำเตร่ยมูคำว�มูพร้อมูเปีิดำเส่ร่สิ่นำค้ำ�โคำนำมูและโคำเนืำ�อข้องไที่่ย  
 (FTA)
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๓. โคำรงก�รคำว�มูร่วมูมืูอกับักองทุี่่นำก�รออมูแห่งช�ติ (กอช.)
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๔. โคำรงก�รขั้บัเคำลื�อนำก�รพัฒนำ�กัญช�เพื�อปีระโยชน์ำที่่�งก�รแพที่่ย์
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๕. โคำรงก�รคำว�มูร่วมูมืูอ (MOU) กับั บัริษัที่่ ไปีรษณ่ย์ไที่่ย จำ�กัดำ
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๑.  โคำรงก�รเพิ�มูทัี่่กษะก�รปีระกอบัก�รแก่เกษตรกร/องคำ์กรเกษตรกรเศัรษฐกิจฐ�นำร�ก  
 (New Normal)

ก�รส่่งเส่ริมูและส่ร้�งคำว�มูเข้้มูแข็้งให้แก่เกษตรกร/
องค์ำกรเกษตรกร
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๑. โคำรงก�รอบัรมูพนัำกง�นำบัรรจุใหมู่

ก�รพัฒนำ�บุัคำล�กร
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๒. อบัรมูพนัำกง�นำก�รเงินำและบััญช่ปีระจำ�ปีงีบัปีระมู�ณ ๒๕๖๓
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คำณะที่่ำ�ง�นำ
จัดำที่่ำ�ร�ยง�นำปีระจำ�ปีีข้องส่ภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

ปีระจำ�ปี ี๒๕๖๓

๑.	 รองเลข้าธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ	(นายภาสันต์	นุพัาสันต์)	 ประธานคณะทำำางาน

๒.	 ผู้้้อำานวััยการสำานักยุทำธศาสตร์การเกษตร	 คณะทำำางาน

	 วิััจัำยประเมินผู้ลและส่งเสริมกิจำการพิัเศษ	

๓.		 ผู้้้อำานวััยการสำานักส่งเสริมการม่ส่วัันร่วััม	 คณะทำำางาน

	 และขั้บัเคล่�อนแผู้นพััฒนาการเกษตร	

๔.		 ผู้้้อำานวััยการสำานักกิจำการสภาและวิััชาการ	 คณะทำำางาน	

๕.		 หัวััหน้าตรวััจำสอบัภายใน	 คณะทำำางาน

๖.	 ผู้้้อำานวััยการสำานักบัริหารกลาง	 คณะทำำางาน	

๗.		 นางนุชนาถ้	บุัญปาลิต	ผู้้้ชำานาญการพิัเศษ	 คณะทำำางานและเลข้านุการ

	 ด้านการบัริหารพััสดุและการเบิักจ่ำายงบัประมาณ	

๘.		 นางสายสุน่	ธรรมประดิษฐ	 คณะทำำางานและผู้้้ช่วััยเลข้านุการ

	 หัวััหน้าส่วัันอำานวััยการ	สำานักบัริหารกลาง

๙.		 นางสาวััณัชภรณ์	กาวิััชา	นักจัำดการงานทัำ�วััไปปฏิิบััติการ		 คณะทำำางานและผู้้้ช่วััยเลข้านุการ




