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ป 2556 – 2559 และไดดํ าเนินงานตามยุ ท ธศาสตรดั งกลาวมาแลวถึงสิ้นปงบประมาณ
2559 นั้ น คณะกรรมการด า นยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมและ
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ดําเนินงานขององคกรในชวงระยะเวลา 5 ปตอไป ซึ่งในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2559 ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 และใหสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดนํายุทธศาสตร
ไปประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตอไป ตอมาในการประชุมสภาเกษตรกรแห งชาติ ครั้งที่
4/2559 เมื่อวั นที่ 16 – 17 สิงหาคม 2559 ที่ป ระชุมมีมติเ ห็นชอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2560 – 2564
หวังวาเอกสารยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 นี้ จะเปน
ประโยชน แ ก ส มาชิ ก สภาเกษตรกร พนั ก งานสํ า นั ก งานฯ คณะผู ป ฏิ บั ติ ง านเครื อ ข า ยสภา
เกษตรกร ตลอดจนภาคี ภ าคส ว นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรม
ไปทิศทางเดียวกันใหบรรลุเปาหมาย
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สรุปสาระสําคัญยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560-2564
จากการประเมินสถานการณขององคกร และผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแห งชาติ ป 2556-2559 โดยประเมินสภาพแวดล อมภายในองค ก ร และ
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เพื่อนําขอมูลไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตรมีดังนี้
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร
1) โครงสรางขององคกร มี 2 ระดับ ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยสภาเกษตรกรแหงชาติ กําหนดกลไกการปฏิบัติงาน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ 15 คณะ และสภาเกษตรกรจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทํา
หนาที่ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาในพื้นที่ ตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แตละจังหวัด นอกจากนั้นยังดําเนินการจัดตั้งและสร างเครือขายสภา
เกษตรกรระดั บ ตําบล และระดั บ อําเภอ เพื่อสามารถดํ าเนิ นงานไดค รอบคลุ มพื้นที่หมูบา น
ตําบล และอําเภอตางๆ รับขอมูลปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรสงตอใหแกหนวยงาน
รับผิดชอบชวยแกไขปญหาจากลางขึ้นบน และในขณะเดียวกันก็ถายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร
การปฏิบัติงานและเผยแพรขอมูลขาวสารผานสภาเกษตรกรจังหวัดลงสูเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับตําบลและอําเภอดวย
2) ระบบการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
จากสภาเกษตรกรแห ง ชาติ คณะกรรมการประจํ า สภาเกษตรกรแห ง ชาติ 15 คณะ สภา
เกษตรกรจังหวั ด คณะผูป ฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบลและอําเภอ โดยมีก ารสื่อสารขอมูล
ปญหาความเดือดรอนดานการเกษตรจากพื้นที่สูสภาเกษตรกรแหงชาติ และจากสภาเกษตรกร
แหงชาติลงสูคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบลและอําเภออยางเปนระบบ โดยมีสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทําหนาที่เลขานุการ และรับผิดชอบ
งานดานธุรการของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดแลวแตกรณี อยางไรก็ตาม
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ยังขาดระบบการจัดเก็บ
ขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรอยางเปนระบบ
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3) งบประมาณ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีงบประมาณดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นตามลําดับ จาก
470 ลานบาท 593 ลานบาท และ 614 ลานบาท โดยที่ผานมามีงบประมาณเหลือปล ะ
ประมาณ 100 ลานบาทเศษ เพื่อใชจายในปงบประมาณตอไป ในขณะที่ปงบประมาณ 2559
สํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติไดติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเ ปนไปตาม
นโยบายรัฐบาล หากสิ้นปงบประมาณ 2559 ไมมีเงินเหลือ หรือมีเงินเหลือนอยจะทําใหการ
บริหารจัดการคาใชจายในปงบประมาณ 2560 ตองดําเนินการดวยความประหยัด
4) บุคลากร ป 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สรรหาบุคลากรบรรจุ
แตงตั้งในสํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด รวม 492
อัตรา โดยมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังจังหวั ดเล็ก กลาง ใหญ จังหวัดละ 6, 7 และ 8 คน
ตามลําดับ แตการสรรหาบรรจุแตงตั้งในชวงแรกตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภาเกษตรกร
แหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคลในปงบประมาณ 2556 เปนการเรงสรรหาบุค คลมา
ปฏิบัติงาน พนักงานจึงมาจากหลากหลายหนวยงาน วุฒิการศึกษาแตกตางกัน ตองมาศึกษา
เรีย นรู สรางความเขาใจการปฏิบัติงานรวมกันในทิศทางเดีย วกั น นอกจากนั้นยั งมีชองวาง
ระหวางพนักงานที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป กับพนักงานที่จบปริญญาตรีบรรจุใหม ซึ่งจะเกิดปญหา
การเติบโตขาดชวงรับตําแหนงแทนจากผูเ กษีย ณอายุ อีกทั้งขาดแคลนพนัก งานที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เชน ดานสารสนเทศ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล เปนตน
5) วิสัยทัศนและยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 - 2559
สภาเกษตรกรแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น และยุ ท ธศาสตร ส ภาเกษตรกร
แหงชาติเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแตปงบประมาณ 2556 ไวเดิม 4
ยุทธศาสตร ตอมาในปงบประมาณ 2558 มีการเพิ่มอีก 2 ยุทธศาสตร
วิสัยทัศน : สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันของเกษตรกร มุงสรางความ
เปนธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบ น
4) สรางความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
5) สภาเกษตรกรรวมใจ ปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
6) การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม
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6) เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ เช า อาคารวชิ ร านุ ส รณ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เปนที่ทําการสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ รวมทั้งไดรับ
โอนอุปกรณสํานักงานบางสวนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอมาไดมีการเชายานพาหนะ
และจัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานเพิ่มเติม ในสวนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสวนใหญไดใช
หองในศาลากลางจังหวัดเปนที่ทําการ รวมทั้งไดรับโอนเครื่องมืออุปกรณจากสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด ไดรับยานพาหนะที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดสรรให และจัดหา
เครื่องมืออุปกรณเพิ่มเติม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณพอเพียงแกการใชปฏิบัติงาน
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
1) สภาพเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของโลก ไดสงผลตอโครงสร างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จากเดิ ม ที่ มี โ ครงสร า งเศรษฐกิ จ ในระบบ “เกษตรแบบพึ่ ง ตนเอง” ต อ งปรั บ
เปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจโลก “ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” แตปญหาที่เกิดตอเนื่อง
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกชวงป 2551-2552 และวิกฤตในกลุมประเทศยูโรโซน นอกจากนั้น
ในชวง 3 ปที่ ผานมาประเทศผูนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทยที่สําคัญ เชน จีน ประเทศ
กลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุน และอเมริกา เศรษฐกิจชะลอตัวลงดวย ทําใหการนําเขาวัตถุดิบสินคา
เกษตรจากไทยลดลง ดังนั้นภาคการเกษตรของไทยควรปรับตัวมุงสูการแปรรูปวัตถุดิบเกษตร
เปนผลิตสินคาที่เพิ่มมูลคากอนสงออก
2) นโยบายรัฐบาล
จากคํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปน
มิตรกั บ สิ่งแวดลอม สงเสริมการพั ฒนาทางนวั ตกรรมเพื่อสรางมูล คาเพิ่มใหแกอาหารไทย
บนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมการวิจัยแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตร และแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ นอกจากนั้นมีนโยบายรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
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จะเห็นไดวานโยบายรัฐบาลสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร
สงเสริมบทบาทของสหกรณในการดําเนินธุรกิจรับซื้อผลผลิต การแปรรูป และสงออกแลวแต
กรณี สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดนิ และแกไขปญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ระบุวา
ในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยน จากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคน ทําให
เกิ ดธุ รกิ จรู ปแบบใหม ในขณะที่ ประเทศไทยมี จุ ดอ อนด านเศรษฐกิ จ มี ผลิ ตภาพการผลิ ตต่ํ า
ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก มีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมากและการใชเทคโนโลยีและนวั ตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายั งมีนอย
การลงทุนวิจัยและพัฒนายังมีนอย การวิจัยดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน
4) ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย
สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดมีการประสานขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาใหแก
เกษตรกร โดยในปงบประมาณ 2556 เปนปที่เริ่มรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดเริ่มประสานงานกับหนวยงานอื่น ตอมาในปงบประมาณ 2557 มีการประสานรวมปฏิบัติงาน
กับหนวยงานอื่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติสวนกลางและสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด เชน รวมมือกั บธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมมือกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนในปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ 2559 หนวยงาน
องคกรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรเขา ใจบทบาทหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัดมากขึน้ เริ่มทําใหเกษตรกร หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรของเอกชน เห็นประโยชนและเขามารวมมือกับสภาเกษตรกรเพิ่มขึน้ โดยลําดับ
5. กฎหมาย/พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553
กฎหมายของหนวยงานราชการที่รับผิดชอบดานการเกษตร เปนกฎหมายที่วาง
กรอบแนวทางดําเนินการในแตละหนวยงาน สวนพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.
2553 เป น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม โดยวางกรอบอํ า นาจหน า ที่ ข องสภาเกษตรกร
แหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไวอยางกวางๆ ขาดกลไกทางกฎหมายและระเบียบราชการที่
จะผลักดันใหมกี ารประสานและปฏิบัติรว มกันอยางเปนรูปธรรม
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ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560-2564
วิสัยทัศน “สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันแกนหลัก ประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
มุงใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ”
เปาหมาย เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของเกษตรกร องคกรเกษตรกรเปาหมายไดรับการพัฒนา
อาชีพเปนเกษตรอุตสาหกรรม ในป 2560 - 2564 รอยละ 17 ตอป
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร และ 12 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุ ท ธที่ 1.1 พั ฒนากระบวนการรับ รูขอ เท็จจริงของปญ หา นําปญ หามา
วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และเสนอหนวยงานรวมทั้งติดตามผลการชวยเหลือ
กลยุ ท ธที่ 1.2 เพิ่มประสิท ธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะ
ผูป ฏิบัติงานในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว
กลยุทธที่ 1.3 การใชเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ จัด เก็บและ
ประมวลผลขอมูลเพื่อแกไขปญหา
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ที่สอดคลองกับสภาพภูมสิ ังคม ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุ ทธที่ 2.1 พั ฒนากระบวนการรวบรวมขอมูล สภาพปญหาในพื้นที่ การ
วิเคราะหศักยภาพเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการเกษตร
กลยุ ท ธ ที่ 2.2 พั ฒ นาบุ ค ลากร พนั ก งาน สมาชิ ก สภาเกษตรกร และคณะ
ผูป ฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
กลยุ ท ธ ที่ 2.3 การประสานหน ว ยงานและภาคี ภ าคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผล
ยุท ธศาสตรที่ 3 การสรา งความเขม แข็ง แกเ กษตรกร องคก รเกษตรกร
ยุวเกษตรกรและเครือขาย ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดา นการจัดการฟารม สามารถ
นําความรูไ ปปฏิบัติและแบงปนความรูแกเกษตรกรอื่น
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมใหกรรมการและพนักงานขององคกรเกษตรกร และ
กลุมยุวเกษตรกรมีความรูใ นการจัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม รวมทั้งการสราง
เครือขาย
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กลยุทธที่ 3.3 ติดตามและรวมดําเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของสวน
ราชการ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับ สนุนและสงเสริมการพั ฒนาสินคาของเกษตรกรสู
เกษตรอุตสาหกรรม ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุ ท ธ ที่ 4.1 การจั ด ตั้ ง และสร า งความเข ม แข็ ง ของเกษตรกร องค ก ร
เกษตรกรรายสินคา รวมทั้งการสรางเครือขาย
กลยุทธที่ 4.2 การใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตรแปรรูปขั้นตน และ SME เกษตร
กลยุทธที่ 4.3 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมขั้นสูง
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค
หลักการและเหตุผล
ตั้ ง แต พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 กําหนดใหปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทํา หน า ที่ เ ลขาธิ ก ารสภาเกษตรกรแหง ชาติ และหัว หน า สํ า นั ก งานสภา
เกษตรกรกรุงเทพมหานครและใหเกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาที่หัวหนาสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยในชวงบทเฉพาะกาล 2 ปนี้ ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับ การจัดเลือกตั้งให
ไดมาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ รวมทั้งเตรียมความ
พรอมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเบื้องตน ตอมาหลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาล สํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติ รับมอบภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2555 มุงเตรียมความพรอมกอนขับเคลื่อนงานตอไป มีการสรางกลไกดําเนินงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ 15 คณะ ซึ่งได จัดทํายุทธศาสตรสภาเกษตรกร
แห ง ชาติ ป 2556 – 2559 เพื่ อ กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ได แก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางศรัทธาและความ
เชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดทําฐานขอมูล
ดานการเกษตรเพื่อประกอบการจัดสินใจของเกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บูรณาการ
จัด ทําแผนแมบ ทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดั บ ชาติจากลางสูบ น ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4
สร า งความมั่ น คั่ ง มั่ น คงและยั่ ง ยื น ในอาชี พ เกษตรกรรม ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ท่ี 5 สภา
เกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดตั้งเครือขาย
เกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม ในการนี้สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวั ด ชุด แรก ไดดําเนินงานจนถึงปลายปงบประมาณ 2559 ซึ่งเปนชวงสิ้นสุ ด
ระยะเวลาดําเนินการตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติฉบับแรกดังกลาว ประกอบกับชวง
4 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการเกษตร คณะกรรมการ
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ดานยุ ทธศาสตร การขั บเคลื่ อ นแผนพั ฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ จึ ง ศึ ก ษาและจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 แลวเสนอตอที่ประชุมสภาเกษตรกร
แหงชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมได มีมติใหความ
เห็ น ชอบและมอบหมายให ส ภาเกษตรกรจั ง หวั ด นํ า ไปหารื อ แนวทางการดํ า เนิ น งานต อ ไป
ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของ
เกษตรกรใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็ง
แกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกรและเครือขาย ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค
เพื่ อ จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ ป 2560 – 2564 ให เ ป น
แนวทางดํ าเนินงาน โดยสอดคลองกั บ ยุ ท ธศาสตร ที่เ กี่ ย วกั บ ภาคการเกษตรของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรสกู ารปฏิบัติในพืน้ ที่
1.2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตรของรัฐที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร
การจัด ทํายุ ท ธศาสตรส ภาเกษตรกรแหงชาติป 2560 – 2564 นี้ ยึด การ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร โดยเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.
2579) ซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดริเริ่มจัดทํายุทธศาสตรชาติในระยะยาว
20 ป เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในอนาคตที่ ชั ด เจน เชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ตลอดจนแผนพั ฒนา
การเกษตรในช วงแผนพั ฒนา ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) อีก ทั้ งเชื่ อมโยงกั บ
นโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญของแผนฉบับตางๆ ดังนี้
1.2.1) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
ยุทธศาสตรชาติกําหนดวิสัยทัศน วา “ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ประกอบด ว ย
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนประเทศพัฒนาแลว ยุทธศาสตรชาติ
20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) วางเปาหมายใหไทยเปนประเทศที่มีรายไดสูงระดับ 12,735
ดอลลาสหรัฐฯ ตอคนตอป จึง ตองมุงเนนยกระดับผลิตภาพและการใชนวัตกรรม ในการเพิ่ม
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ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอย างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และ
บริการ การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานอาหาร ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร ดังนี้
1.1) พัฒนาภาคการผลิตและบริ การ ดวยการเสริมสรางฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคา
เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขันเพื่อสรางรายได และความมั่นคงดานอาหารของ
ประเทศ และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง
1.2) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ด านการพั ฒนาวิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ มสูสากล พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และกลุมประชาชน เกษตรกรในชุมชนใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งใหสามารถพึ่งพาตนเอง
1.3) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรมมุงใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคาและบริการ
และการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยเริ่มพัฒนาตั้งแตในครรภ และตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต วัยเรียนมีทักษะและความสามารถ
การเรียนรูที่ส อดรับ กับทักษะในศตวรรษที่ 21 วั ยรุน /นัก ศึกษาใหมีทักษะการเรีย นรู ทักษะ
อาชีพที่สอดคลองตามความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูและรวมทํางานกับ
ผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรมและวัยแรงงาน ใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือ
แรงงานอยางตอเนื่อง มีการทํางานตามหลักการทํางานที่มีคุณคา เพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับ
ประเทศ มี ค วามรู ค วามเข า ใจทางการเงิ น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด การการเงิ น ของตนเองและ
ครอบครัว
3. ยุทธศาสตรด านการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทีย มกั น
ทางสังคม
ประเทศไทยจําเปนตองเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคง
ใหทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมเสมอภาคและเปนธรรม เปนสังคม
ที่คนอยูกันไดอยางมีความสุ ข อันเปนพื้นฐานสําคั ญที่จะนําไปสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่ งยืน
โดยมีแนวทางการสรางความมั่นคงปลอดภัย และการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และ
สังคม โดยการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงเปนธรรม ทั้งในดานการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
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ทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะกลุมผูมี รายไดนอย และกลุมผู ดอยโอกาส อาทิ การเขาถึ งปจจั ย
การผลิต การปฏิรูปที่ดนิ การถือครองที่ดนิ
4. ยุท ธศาสตรด า นการสรางการเติ บ โตบนคุณภาพชีวิต ที่เ ป น มิต รต อ
สิ่งแวดลอม
4.1) จัด ระบบอนุรัก ษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ดําเนินการปกปองรักษา และฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางเขมงวด
เรงรัดการปลู กไมโ ดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ สงเสริมการปลู กปาเศรษฐกิจ มีระบบการ
จัดการปาไมอยางยั่งยืน บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไมบนพื้นฐานใหคนและ
ชุมชนสามารถอยูกับปาได นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อบริหารจัดการ
4.2) วางระบบการบริ ห ารจั ด การน้ํ า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง 25 ลุ ม น้ํ า
เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงเก็บกักน้ําตนทุน และ
แหลงชะลอน้ําที่เพียงพอ เพื่อขีดความสามารถในการเก็ บกั กน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ํา และการผันน้ํา โดยขุด ลอกรองน้ําและแหลงน้ํา เพื่อแกไ ขปญ หาอุทกภัย ภัยแลง
ควบคูกับการกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง การพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณ การปรับปรุงองคกร
และกฎหมาย รวมทั้งสรางการมีสว นรวมในการบริหารจัดการน้ํา
1.2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.
2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดยึดวิสัยทัศน
ภายใตก รอบยุ ท ธศาสตร ชาติ 20 ป มาเปนกรอบวิสั ย ทัศนของประเทศไทย ในแผนพั ฒนา
ฉบับที่ 12 ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้ ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 10 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ภาคการเกษตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด
ใหสามารถเขาถึงบริการที่มคี ุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ไดแก สรางโอกาสการมีที่ดินทํากินของ
ตนเองและยกระดั บ รายได โดยรับ เขาไปสนับ สนุนการมีที่ดิ นทํากิน อยางยั่ งยืนในรูป แบบที่
ครบวงจร ตั้งแตก ารจั ดสรรที่ดินอยางมีเงื่อนไข เพื่อปองกั นการเปลี่ยนมือใหแกก ลุมคนจน
ในภาคเกษตรที่ไรที่ดินทํากิน การพัฒนาทักษะความชํานาญ การจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบ
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อาชีพอยางทั่วถึง การขยายโอกาสในการเขาถึงขาวสาร สารสนเทศและองคค วามรูใ นการ
ประกอบอาชีพ และการสนับสนุนดานการตลาด ตลอดจนสงเสริมทักษะการบริหารเงิน เพื่อให
สามารถจัดการรายได เงินทุน และหนี้สนิ อยางมีประสิทธิภาพ
1.2) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง
ความเข็ ม แข็ ง การเงิ น ฐานรากตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให ชุ ม ชนสามารถ
พึ่งตนเองได มีสทิ ธิในการจัดการทุน ที่ดนิ และทรัพยากรภายในชุมชน โดยสงเสริมการประกอบ
อาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน
2. ยุ ทธศาสตรด านการสรางความเข มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
2.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ดานการพัฒนาภาคการเกษตร ไดแก
2.1.1) เสริ มสร างฐานการผลิตภาคเกษตรใหเข็มแข็ งอย างยั่ งยื น โดย
พัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร จัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําที่หาได
คุมครองพืน้ ที่เกษตรกรรมที่มศี ักยภาพและขยายโอกาสเขาถึงพืน้ ที่ทํากินของเกษตรกรใหมากขึน้
2.1.2) สรางและถายทอดความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวั ตกรรม และภูมิ ปญญาทองถิ่ น ดานการเกษตรแบบมีสวนรวม โดยสงเสริมการวิจัยพัฒนา
ปจจั ยการผลิ ตพั นธุ พื ช พั นธุ สั ตว วิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี การผลิ ต และผลิ ตภั ณฑ เกษตร
รูปแบบใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และความหลากหลายของสินคา รวมทั้งพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการถ า ยทอดความรู เ พื่ อ ปรั บ ระบบการผลิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2.1.3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน
และสอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร และอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และขับเคลื่อนการ
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยาจริงจัง
2.1.4) เสริ ม สร า งขี ด ความสมารถการผลิ ต ในห ว งโซ อ าหาร
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเสริมสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกร และการรวมกลุ มใหเปน
กลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหเกษตรกร
ผลิตพืช ปศุสัตว และทําการประมงใหสอดคลองกับศั กยภาพพื้นที่และความตองการของตลาด
(Zoning) สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร และใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อตอยอดองคความรูแ ละพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง
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2.1.5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดทําการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร
ส ง เสริ ม ขยายผลและพั ฒ นาการผลิ ต ในระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ควบคุ ม การใช ส ารเคมี
การเกษตรที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
2.1.6.) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร และ
สนับสนุนเกษตรกรรุนใหม โดยพัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตรใหมี
ความแมนยําสามารถนํามาใชวางแผนดานการเกษตร ผลิตเกษตรกรรุนใหม หรือดําเนินนโยบาย
บัณฑิตคืนถิ่น การจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่เนนการเรียนรูจากภาคปฏิบัติ เพื่อสรางเกษตรกร
ที่มคี วามรูค วามสามารถในการยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหทันสมัย
3. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิ ตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1) การรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางความสมดุลการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม โดยอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปกปอง
ทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง
3.2) เพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารจัด การทรัพยากรน้ําเพื่อใหเ กิด ความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลง น้ําตนทุน และระบบการ
กระจายน้ําใหดีขึ้น ดวยการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใชทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
และการจัดการฝายโดยชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยในภาค
การผลิตใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูก
พืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่เก็บกัก และศักยภาพของพืน้ ที่ รวมทั้งความตองการของตลาด
3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุ ณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําวิกฤต และลุม
น้ําสําคัญอยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
3.4) ส ง เสริ ม การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม โดย
สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
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3.5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแกไขปญ หาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทบทวนแกไขกฎหมาย โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติ
ปาชุ มชนเพื่อ คุมครองสิท ธิ ชุมชน วิ ถีชีวิ ตของกลุ มชาติพั น ธุที่อ าศัย บนพื้ นที่ต นน้ํา หรือ พื้น ที่
อนุรักษเพื่อใหคนอยูรว มกับปาไดอยางยั่งยืน
4. ยุ ท ธศาสตร ด า นการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
4.1) เรงสงเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒนา และผลักดันสูการใชประโยชนใน
เชิงพาณิช ยและเชิ งสั ง คม โดยเรงรั ด การถา ยทอดผลงานวิจัย และพั ฒนา และเทคโนโลยี สู
เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4.2) ด า นการบริ ห ารจั ด การ สนั บ สนุ น ให มี ก ารทํ า วิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ
ศักยภาพและความตองการของพืน้ ที่เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
5.1) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง
5.1.1) ภาคเหนือ พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสู ง
โดยพัฒนาประสิท ธิภาพการผลิต ทางการเกษตร และสรางมูล คาเพิ่มภายใตแนวคิด เกษตร
ปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย ควบคู กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ให มี ค วาม
หลากหลายสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาด รวมทั้ ง ฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มให มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ สร า งความสมดุ ล แก ร ะบบนิ เ วศน เ พื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
5.1.2) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พั ฒ นาให ห ลุ ด พ น จากความ
ยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตร
อินทรียและอาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.1.3) ภาคกลาง พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา โดยพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความมันสมัย เปนสากล เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ
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5.1.4) ภาคใต พั ฒนาเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย โดย
เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคา เพื่อสรางรายได
ใหกับพื้นที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งวางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ที่เปนแหลงตน
น้ําของภาค
1.2.3) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในชวง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) โดยได
กําหนดวิสัยทัศนวา “ภาคเกษตรกาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิต
เกษตรกรมี คุ ณ ภาพ ทรั พ ยากรการเกษตรมี ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น ” ซึ่ ง ประกอบด ว ย 5
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1.1) ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวย
การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให เ กษตรกรน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นการทํ า
การเกษตรใหครอบคลุ มทุกครัวเรือน กลุมเกษตรกร องคกร เครือขายเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร
1.2) เสริ ม สร า งความภาคภู มิ ใ จและความมั่ น คงในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ดวยการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตร โดยสรางตนแบบ
เกษตรกรรุนใหมที่ประสบผลสําเร็จ และประชาสัมพันธให คนรุนใหมรับรู ปลู กฝงคานิยมทํา
การเกษตร บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนเปนทางเลือกใหแกเยาวชนตั้งแตระดับอนุบาล
ขึ้นไป สรางระบบสวัสดิการใหแกเกษตรกร ปรับโครงสรางหนี้สินเกษตรกรอยางตอเนื่อง และ
เปนแผนระยะยาว
1.3) สงเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนใหเห็นผลในทางปฏิบัติ เชน เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใ หมฯ ดวยการเรงขับ เคลื่อนการดํ าเนินงานตาม
ยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2559 - 2564 ใหบรรลุเปาหมายเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตร
อินทรียไมนอยกวารอยละ 20 ตอป และพั ฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยเพื่อเปนทางเลือก
ใหแกผูบริโภค
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1.4) พัฒนาองคความรูของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
ดวยการเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย การทําเกษตรอินทรีย
การปรับปรุงดิน การผลิตพันธุดี การใชปุยอินทรีย เคมีอยางถูกตองตามคาวิเคราะหดิน การ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักวิชาการ การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสินคาเกษตร
การบริห ารจัด การตน ทุน รวมถึ งการให ค วามรู เ น นความรู เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจัด การด า น
การตลาด
1.5) สรางและเชื่อมโยงเครือขายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสราง
ตนแบบการผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานตลอดหวงโซอุปทานที่ประสบผลสําเร็จในแตละชนิด
สินคา สนับสนุนความรวมมือระหวางเกษตรกรรายใหญกับเกษตรกรรายยอยใหเกิดการพัฒนา
กลุมการผลิต และเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตรผานการสงเสริมในรูป แบบเครือขาย
วิสาหกิจ และถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน รวมถึงอํานวยความสะดวกดานการเกษตรเชิ ง
พาณิชย การพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของกลุม
เกษตรกรและเครือขายเกษตรกร สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อ สรางความเขมแข็ง พัฒนา
สถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งสามารถตอยอดเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยง
และบูรณาการจากทุกภาคสวนเพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอด
โซอุปทาน
แนวทางการพัฒนา
2.1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานรองรับความตองการของ
ตลาด โดยพัฒนากระบวนการกอนเก็บเกี่ยว เพื่อลดตนทุนการผลิตและพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล พั ฒ นากระบวนการหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วเพื่ อ รั ก ษา
คุณภาพสินคาเกษตร ลดการสูญเสียระหวางเก็บเกี่ยว พัฒนาองคความรูและสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร
2.2) สงเสริมการบริหารจัดการโซอุปทานสินคาเกษตร โดยถายทอดความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเกษตร สงเสริมเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรทําการเกษตรแบบกลุมการผลิต (Cluster) เครือขายวิสาหกิจและเกษตรพันธะสัญญา
กับ ผูป ระกอบการธุ รกิจเกษตร เพื่อเข าสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งในและตางประเทศ
รวมทั้งสนับ สนุนและพั ฒนาสถานที่ พื้นที่ หรือศูนยก ระจายสินคาของสหกรณใหเ ปนแหล ง
รวบรวม คัดแยกคุณภาพ และกระจายผลผลิ ตหรือผลิตภัณฑไปยังตลาดผูบริโภคระดับตางๆ
ตั้งแตระดับพืน้ ที่ ชุมชน จังหวัด/ขามจังหวัดและประเทศ
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2.3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ดวยการสงเสริมการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
เอกลักษณ และมูลคาสูงตามความตองการของตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) สงเสริมการ
นําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร สรางมูลคาสินคาเกษตร
ดวยแนวคิดสรางสรรคหรือเกษตรประณีต ตลอดโซอุปทาน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
2.4) จัดตั้งศูนยกลางและพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร โดยสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุพืช และพันธุสัตวที่มีคุณภาพในอาเซียน สงเสริมการเปนศูนยกลางการ
ผลิตอาหารและสงออกสินคาเกษตร อาหารและผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพ สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยบริหารจัดการสินคาเกษตร หรือ ตลาดสินคาเกษตร เพื่อเปนศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาเกษตรตัง้ แตระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับระบบตลาดในระดับตางๆ รวมทั้งสราง ปรับปรุง และ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาดของสถาบันการเกษตร
2.5) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ดวยการสนับสนุนให
ผูป ระกอบการธุรกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทน หรือดําเนินการในรูปแบบ
PPP (Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสรางพื้นฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
2.6) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบตอพืชผลทางการเกษตร ดวย
การสรางระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
ยุทธศาสตร ท่ี 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร
ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแตระดับการผลิต การแปร
รูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชศาสตรดาน
ตางๆ มาสนับสนุน เชน กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลคา และการสราง
คุณคาสินคา รวมทั้งใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อนําผลวิจัย
มาแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา สรางนวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ระดั บ ท องถิ่ น และสนับ สนุ นการตอยอดภูมิ ปญ ญาทอ งถิ่ น ตลอดจนสนับ สนุน งานวิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการรวมกับเอกชน เกษตรกรรุนใหม และสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
3.2) พั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และเชื่อมโยงขอมูลอยางเปน
ระบบ ดวยการสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร เพื่อใหขอมูลขาวสาร
ดานการตลาด และความตองการผลผลิตทางการเกษตรกระจายไปสูเกษตรกรผูผลิตอยาง
ทั่วถึงและทันเหตุการณ บริหารชองทางการสื่อสารเพื่อใหเกษตรกรและผูใชบริการสามารถ
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เข า ถึ ง แหล ง ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งเป น ป จ จุ บั น ได ง า ย และสะดวกรวดเร็ ว อาทิ การจั ด ทํ า เป น
Application เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) สนับสนุนการถายทอดความรู การขาย
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑผานระบบอีคอมเมิอรส
3.3) สงเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชประโยชน ดวย
การสรางความรวมมือกั บหนวยงานระดั บจังหวั ด ภูมิภาค และสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อ
รวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตร โดยจัดหาสถานที่เหมาะสมเพื่อ
เผยแพรและเปนแหลงเรียนรูใหกั บเกษตรกรและผูที่สนใจ นอกจากนั้นสนับสนุ นการพั ฒนา
เกษตรกร ปราชญชาวบาน หรือชุมชนตนแบบในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร
ที่ประดิษฐคิดคนขึ้นมาเองมาใชประโยชน เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัด การทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล อ ม
อยางสมดุลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตร ดวยการ ปรับปรุง ฟนฟูและ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรการเกษตรกร อาทิ ดิ น น้ํ า ทรั พ ยากรทางทะเล ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
พันธุ กรรมพืชและสั ตว ทั้งในแหลงอนุรัก ษและแหลงที่อยูตามธรรมชาติใ หคงอยูอยางยั่ งยืน
ตลอดจนสนับสนุนการทําประมงอยางยั่งยืน
4.2) สงเสริมการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมุงสูการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย จัดระบบการจัดการของเสียจากฟารมเกษตร สนับสนุนการผลิตและการใชปุยอินทรีย
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรแบบยั่ งยืนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใชสารเคมีการเกษตรและสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
4.3) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ด ว ยการเพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า แหล ง น้ํ า เพื่ อ
การเกษตร โดยพัฒนาระบบการจัดการน้ําตามสภาพของพื้นที่อยางทั่วถึ ง และครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการน้ําตลอดลุมน้ํา ทั้งแหลงน้ําตนทุน สรางแกมลิง
ระบบสงน้ําแบบทอ การใชน้ําชลประทาน ลดอัตราสูญ เสีย การใชน้ําโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพิ่มและปรับปรุงแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา และแหลงน้ําชุมชน
4.4) บริหารจัดการพื้นที่ทํากินทางการเกษตร ดวยการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ตามความเหมาะสมของชนิดพืช ปศุสัตว ประมงใหสอดคลองกับลักษณะดิน น้ํา อากาศ อุณหภูมิ
สงเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนที่ดินเพื่อทําการเกษตรแกเกษตรกรที่ขาดแคลน
ที่ดินทํากิน กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
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สิ ทธิ ในที่ ดิ นเพื่ อประกอบอาชี พเกษตรกรรมอย างทั่ วถึ ง รวมทั้ งสนั บ สนุ นการออกกฎหมาย
คุมครองพืน้ ที่เกษตรกรรม เพื่อแกปญหาและลดความสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ของเกษตรกร
1.2.4) นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร ดังนี้
นโยบายรัฐ บาลขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ํ าของสั งคม และการสราง
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ โดยมุงแกไขปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุก
ล้ําเขตปาสงวน โดยการการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออก
มาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูท ี่มใิ ชเกษตรกร
นโยบายรัฐบาลขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุง
ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดเหมาะสมดวยวิธีตางๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือเรื่อง
ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ตลอดจนใชกลไกตลาดดูแลราคา
สินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงขึ้นตามสมควร แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนใหลดลง
โดยเร็วไมกระทบตอพืชผล สวนภาวะภัยแลงรัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก
ใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด นอกจากนั้นดําเนินการปรับโครงสรางการ
ผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ เชน แบงเขตปลูกพืชผลแตละชนิด สงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมการวิจัย แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
1.2.4) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งสิ้น 4
ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ 37 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุท ธศาสตร ท่ี 1 การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล และความเข ม แข็ ง ของ
องคกรเกษตรกร ประกอบดวย 2 กลยุทธ 6 แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการสงเสริม และการสนับสนุนการรวมกลุม
ของเกษตรกร องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
1) การสร า งความเข ม แข็ ง บนพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองของกลุ ม /องค ก ร
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเชื่อมโยงเครือขาย
2) การสรางความเขมแข็งของกลุมยุวเกษตรกร โดยการสนับสนุนของภาคีภาค
สวนตางๆ ในพืน้ ที่
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กลยุทธที่ 2 การสนับสนุน สงเสริมการใหการศึกษา อบรม ถายทอด ความรู
เทคโนโลยีดา นเกษตรกรรมและการจัดการแกเกษตรกร และยุวเกษตรกร
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) ใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร
2) การพัฒนาองคความรูเ กษตรกร
3) สนับสนุนเยาวชนเขาสูภาคการเกษตร
4) การจัดการถายทอดองคความรู
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ประกอบดวย 4 กลยุทธ 15 แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุทธท่ี 1 การสงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการ
แกไขปญหาดินและที่ดิน โดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร ใหมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใน
ทีด่ ิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนอยางทั่วถึง
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) กําหนดนโยบายการปฏิรูปที่ดิน โดยเสนอราง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการปฏิรูป
ที่ดนิ 5 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. วาดวยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร, พ.ร.บ.ธนาคาร
ที่ดิน, พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตรากาวหนา, พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม รวมทั้งออกกฎหมายเฉพาะ การ
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของประเทศ ตลอดจนเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
เพื่อยกเลิก กฎ ระเบียบที่ซ้ําซอน
2) พ.ร.บ.สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3) ขอเสนอยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืน
กลยุ ทธ ท่ี 2 การพั ฒนาแหล งน้ํ าและจั ดระบบชลประทานเพื่ อเกษตรกรรม
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
1) พัฒนาแหลงน้ําชลประทานเดิม และแหลงน้ําธรรมชาติเดิมใหสามารถเพิ่ม
ปริมาณกักเก็บน้ํา
2) เพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3) เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบมีสว นรวม
4) สงเสริมใหมีการจัดรูปที่ดนิ ในเขตพืน้ ที่ชลประทาน
5) สนับสนุนสระน้ําในไรนาเพื่อการเกษตร
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กลยุทธท่ี 3 การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความ หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
2) พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3) วางระบบคุมครอง ปองกัน บรรเทาปญหาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
และภัยธรรมชาติ
กลยุทธที่ 4 การสงเสริมคุมครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาท
ของเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการทํากิน และการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการ
ประกอบการเกษตร
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) รางพระราชบัญญัติสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.................
2) ใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ดนิ
3) รางพระราชบัญญัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาระบบการเกษตรแบบ
พันธะสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ.........
4) ใหมีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยากจนตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร ท่ี 3 การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการรั ก ษา
เสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร ประกอบดวย 3 กลยุทธ 11 แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุทธท่ี 1 การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดย
คํานึง ถึงการสงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยงตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึง
การตลาด
2) การประกันความเสี่ยงการผลิตและราคาผลผลิต
3) การจัดตัง้ ศูนยกระจายสินคาเกษตรและเครือขาย
4) การจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลิตผล/ ผลิต ภัณฑ และ
ศูนยกระจาย สินคาเกษตรในตลาดประเทศเปาหมาย
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กลยุทธที่ 2 การคนควา วิจัย และพัฒนาภูมปิ ญญาพันธุกรรมพืชและสัตว
ทองถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถายทอดองคความรูท ี่ไดจากการคนควา วิจัย
และพัฒนา เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) ปกปองคุมครองและรักษาภูมปิ ญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น
2) พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
3) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยดานการเกษตร
4) ระบบการศึกษาและเรียนรูสําหรับเกษตรกร
กลยุทธท่ี 3 การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความ
รวมมือดานการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโ ภคเพื่อการยั งชีพ
ระหวางเครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) สรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคา
2) การสร า งความเข ม แข็ ง ของกลุ ม /องค ก รเกษตรกรในการใช ข อ มู ล ร ว ม
วางแผนพัฒนาพืน้ ที่
3) การสรางความเปนเอกภาพของกลุม/องคกรเกษตรกร
ยุทธศาสตรท่ี 4 แกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการสรางความ
เขมแข็งการบริหารจัดการดาน กองทุนการเกษตร ประกอบดวย 2 กลยุทธ 5 แนวทางการ
พัฒนา ไดแก
กลยุทธที่ 1 การเสนอแนวทางการเขาถึงแหลงทุน และการแกไขปญหาหนี้สิน
ของเกษตรกร
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ โดยควบรวมองคกรที่มวี ัตถุประสงคแกไขปญหา
หนี้สนิ เชนเดียวกัน
3) เพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน
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กลยุทธท่ี 2 การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่ มี
อยูใหสามารถรองรับการชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจร และลดการซ้ําซอน รวมถึงการ
จัดตัง้ กองทุนเพือ่ วัตถุประสงคดังกลาว
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
1) ปรับ ปรุงการบริหารจัด การของกองทุนที่มีอยู เพื่อใหเ กษตรกรสามารถ
เขาถึงกองทุนและไดรับการชวยเหลือที่ครอบคลุมความตองการดานตางๆมากขึ้น
2) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ แหล ง ทุ น ขนาดย อ มต า งๆในชุ ม ชน ยกระดั บ เป น
“กองทุ น พั ฒ นาเกษตรกรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการให ค วามช ว ยเหลื อ
เกษตรกร”
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ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
1) การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
4) การสรางการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
1) การสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมล้ําในสังคม
2) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
3) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
5) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

นโยบายรัฐบาล
1. นโยบายรัฐบาลขอ 3 การลดความเลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
2. นโยบายรัฐบาลขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564)
1) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน
3) เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560- 2564)
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร
2) การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร
4) การแกไขปญหาหนีส้ ินภาคการเกษตร และการสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ
ดานกองทุนการเกษตร
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564
1) สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมสิ ังคม
3) สรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย
4) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเ กษตรอุตสาหกรรม
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1.3 กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
1.3.1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร พนักงานสํานักงานฯ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลปญหา และการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
จากการรวบรวม วิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติใน
รอบ 4 ป ที่ ผ า นมา ช ว งป 2556 - ป 2559 สภาเกษตรกรจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานสภา
เกษตรกรจังหวัดไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามยุทธศาสตรของสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2556 - 2559 ไดแก โครงการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และ
ระดั บ อํา เภอ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพสิน คา เกษตร โครงการสื่อ สารงานสภาสู ป ระชาชน
โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคก รเกษตรกร โครงการยกระดั บความคิด
ติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดิน ซึ่งไดเกษตรกรสัมมาชีพตนแบบอยางนอย 2 ราย
ในทุกจังหวัด สามารถนําไปเผยแพรถายทอดองคความรูแกเกษตรกรอื่น และตอยอดดําเนิน
โครงการในอนาคต อยางไรก็ตามการดําเนินโครงการบางโครงการควรตองพัฒนาศักยภาพ
ไดแก โครงการสนับ สนุนนโยบายรัก ษาเสถีย รภาพราคาสินคาเกษตรและแกไ ขปญ หาดาน
การเกษตรอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ก ารจั ด ทํ า ข อ เสนอแนวทางพั ฒ นาแก ไ ขป ญ หาด า นการเกษตรเสนอ
หนวยงานรับผิดชอบในจังหวั ด สวนปญ หาที่ เกินขีดความสามารถของจังหวัด เสนอไปที่สภา
เกษตรกรแหงชาติ เพื่อสงกรม กระทรวง นายกรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อให
ดําเนินการแกไขปญหาตอไป ซึ่งการรวบรวมขอเท็จจริงของปญหา นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายที่มีสาระสําคัญครบถวน พรอมขอเสนอแนวทางแกไขอาจยังไมชัดเจน และ
บางปญหาของเกษตรกรซึ่งเปนปญหาเรงดวนทางวิชาการเกษตร เชน โรคแมลงระบาด หากมี
ชองทางสื่อสารระหวางสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกับเกษตรกรเครือขายจะเกิดประโยชนใน
การแกป ญ หารวดเร็วขึ้น ประกอบกั บ ได มีก ารดํ า เนินโครงการจั ด ทําแผนแมบ ทเพื่อพั ฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล ซึ่งการจัดทําแผนฯเปนภารกิจสําคัญของสภาเกษตรกร โดยบุคลากร
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่บรรจุแตงตั้งใน 4 ปที่ผานมา มีคุณวุฒิที่แตกตางและมาจาก
หลากหลายหนวยงาน ยังขาดประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่มีคุณภาพ จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสํานักงานฯ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มหี นาที่รับผิดชอบจัดทําแผนฯ
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1.3.2) ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐที่เกี่ยวของ
รัฐบาลไดจัดทํากรอบยุ ทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579)
โดยกําหนดยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการเกษตร พัฒนา
สินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขันเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงดานอาหาร
ของประเทศ และสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยปรับไปสูการทําการเกษตรที่ยั่งยืน เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) มุง พัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดาน
อาหาร โดยจัด ระบบการผลิตใหส อดคลองกั บ ศัก ยภาพพื้นที่ และความตองการของตลาด
สงเสริมการรวมกลุมการผลิตทางการเกษตร การสรางโอกาสในการเขาถึงนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย การเพิ่ ม มูล ค า ผลผลิ ต ภาคเกษตร สว นแผนพั ฒ นาการเกษตรในช ว ง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซึ่ ง มี
ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมุงพัฒนาองคความรู
ของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ รวมทั้งมียุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาค
เกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้นไดพิจารณาแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเขมแข็ งของ
กลุม/องคกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสรางเครือขายองคกรเกษตรกร
ตลอดจนไดมีการกําหนดกลยุทธสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยมี
เป า หมายให เ กษตรกรสามารถแปรรู ป ผลผลิ ต เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม เป น การทํ า เกษตร
อุตสาหกรรมที่มกี ารเชื่อมโยงตัง้ แตการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ดั งนั้น จึงกํ าหนดแนวทางการพั ฒนาตามยุ ทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 - ป 2564 โดยมุงสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยเฉพาะ
การรวมเกษตรกรรรายยอยที่ผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกันเปนองคกรเกษตรกรรายสินคา เพื่อ
มุงใหเกิดการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสวนของเกษตรกร
สมาชิกก็มุงใหเกิดความเขมแข็งดานการจัดการฟารม เพื่อเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได
1.3.3) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
การผลิตสินคาเกษตรที่ผ านมา เกษตรกรรายยอยผลิตและจําหนายผลผลิ ต
ในรูปวัตถุดิบใหแกพอคาเจาของโรงงานอุตสาหกรรมนําไปแปรรูปแลวดําเนินการสงออก เชน
ขาว มันสํ าปะหลั ง ออย ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน ทําใหเกษตรกรรายยอยผูผลิตไดรับ
ผลตอบแทนนอย บางฤดูกาลถูกกดราคารับซือ้ หักคุณภาพสินคาไมตรงตามที่โรงงานกําหนด ยิ่ง
ทําใหรายไดนอยลงอีก แนวคิดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเปนการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอย
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ที่ผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกัน รวมกลุมสรางความเขมแข็ง เพื่อแปรรูปวัตถุดิบสินคาเกษตร
เพิ่มมูลคา ซึ่งการรวมตัวในแนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมนี้ จะทําใหเกษตรกรรายยอย สมาชิกกลุม
เปนเจาของโรงงานแปรรูปดวย นอกจากเดิมในฐานะผูขายวัตถุดิบเทานั้น จึงจะทําใหมีรายไดเพิ่ม
จากการขายผลผลิตแปรรูป
1.3.4) การมีสวนรวมของภาคีภ าคสวนตางๆ สนับ สนุนการดํ าเนินการของสภา
เกษตรกรและสํานักงานสภาเกษตรกร
โดยที่สภาเกษตรกรทําหนาที่เชื่อมโยงนําปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรไป
เสนอใหภาครัฐดําเนินการชวยเหลือแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตร ดังนั้นสภาเกษตรกรและ
สํานักงานสภาเกษตรกร ทั้งระดับชาติ และระดับจังหวัดตองมีกระบวนการรับรูขอเท็จจริงของ
ปญหา นํามาวิเคราะห สังเคราะห จัดทําขอเสนอแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรใน
กรณีปญหาเรงดวน หรือกรณีการแกไขปญหาเพื่อจัดทําโครงการแกไขปญหาระยะกลาง หรือ
จั ด ทํ า ข อ เสนอออกกฎหมาย หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ มี ผ ลกระทบต อ เกษตรกร ดั ง นั้ น ทั้ ง
กระบวนการรับรูขอเท็จจริงปญหา และความตองการจากเกษตรกร ควรหารือความเปนไปได
ของขอเสนอแกไขปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอนการจัดทําขอเสนอ เพราะเมื่อถึงขั้นตอน
การจัด ทําโครงการเพื่อพั ฒนาแกไ ขปญ หาตอ งประสานกับ หนวยงานที่รับ ผิดชอบเรื่องนั้นๆ
ดําเนินการ อีกทั้งในกรณีที่กําหนดแนวทางสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลคาสูเกษตรอุตสาหกรรมควรประสานหนวยงานและภาคี ภาคสวนที่เกี่ยวของ
เชน องคก ารปกครองสวนทองถิ่ น (อปท.) หนวยงานในสั งกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สถาบันการศึกษา พาณิชยจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน รวมปฏิบัติงาน
ตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการผลิต แปรรูป และการตลาด
1.3.5) การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผานมาภาครัฐมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งถือ
วาสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ยากจน ดอยโอกาสเสียเปรียบกลุมบุคคลอื่น ขาดโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากรการผลิตองคความรู สินเชื่อ เปนตน แตมาตรการและโครงการตางๆ ยังไม
สามารถแกไขปญหาได ดังนัน้ จึงควรสรางความเขมแข็งแกเกษตร และองคกรเกษตรกร โดยใน
สวนความเขมแข็งของเกษตรกร คือ มุงใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ลดการพึ่งพาปจจัย
ภายนอก ที่สําคัญคือ สนับสนุนองคความรูเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมรวมกับภูมิปญญาที่มี
เดิมในทองถิ่นใหสามารถเปนผูจัดการฟารม ตั้งแตมีโอกาสเขาถึงขอมูลดานการตลาด สามารถ
วางแผนการผลิต ดําเนินการผลิตที่สามารถลดตนทุน ใชกรรมวิธีผลิตที่แตกตาง เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินคา เพิ่มปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูล คา ในสวนของการสราง
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ความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร ที่ผานมามีการรวมตัวเกษตรกรจัดตั้งกลุมอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเกษตรกร และสหกรณภาคการเกษตรจํานวนมาก แตสวนใหญจะดําเนินธุรกิจให
เงินกู และจัดหาสินคาเกษตรมาจําหนายแกสมาชิกเปนหลัก จึงควรจะพัฒนาศัก ยภาพของ
คณะกรรมการ และฝายจัดการองคกรดานการดําเนินธุรกิจ เพื่อสามารถดําเนินธุรกิจองคกร
เกษตรกรใหบริการแกเกษตรกรสมาชิกครบวงจร ตั้งแตธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพ สินเชื่อ รวม
ซื้อ แปรรูป และการตลาด โดยเฉพาะธุ รกิจดานการตลาดและแปรรูป จะชวยแกปญหาขาย
สินคาไดราคาต่ําใหแกสมาชิก
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สวนที่ 2
ประเมินสถานการณขององคกรและผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกร
แหงชาติ ป 2556 – 2559
2.1) การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร
ตั้งแตพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคั บใชเมื่อวั นที่ 19 พฤศจิกายน 2553 กํ าหนดใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทําหนาที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ และหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
และใหเกษตรและสหกรณจังหวัด ทําหนาที่หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยในชวงบท
เฉพาะกาลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณดํ าเนินการในเรื่องใหไดมาซึ่งสมาชิก สภาเกษตรกร
จังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ จึงจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับตางๆ รวมทั้ง
เตรียมความพรอมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเบื้องตน ไดแก เครื่องมืออุปกรณสํานักงานฯที่
จําเปน ตอมาหลั งสิ้นสุ ดบทเฉพาะกาล สํ านักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ รับมอบภารกิจจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่ อวั นที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2555 มุ งเตรี ย มความพร อมก อน
ขับเคลื่อนงานตอไป จากนั้นในปงบประมาณ 2557 ดําเนินการขับเคลื่อนงาน และปงบประมาณ
2558 ดําเนินการขยายงานในพื้นที่ สวนปงบประมาณ 2559 ดําเนินการสานงานอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ไดประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด
ตั้งแตปงบประมาณ 2556 – ป 2559 ในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1.1) โครงสรางขององคกร
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดโครงสรางของ
องคกรไว 2 ระดับ ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งมีสํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติ รับผิดชอบงานดานธุ รการ และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกร
แหงชาติ ตลอดจนมีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่เปน
เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
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1) สภาเกษตรกรแหงชาติ ประกอบดวย สมาชิก 3 ประเภท ไดแก ประธานสภา
เกษตรกรจั งหวั ด 77 คน ตั วแทนองค กรเกษตรกรด านพื ช ด านสั ตว ด านประมง และด าน
เกษตรกรรมอื่ น ๆ 16 คน และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 7 คน รวม 100 คน มี อํ า นาจหน า ที่ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายตางๆ ไดแก สงเสริมพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกร
เกษตรกร การสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ ไรนาสวนผสมและ
เกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ การแกปญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม การสนับสนุน
การวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู ผลผลิ ต ทางเกษตรกรรม รวมทั้ ง เสนอแผนแม บ ทต อ
คณะรัฐมนตรี
2) สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบดวย ผูแทนเกษตรกรที่มาจากการ
เลือกตั้ง จังหวั ดละไมนอยกวา 16 คน ทั้งนี้ จังหวั ด ที่ มีอําเภอมากกวา 16 อําเภอ ใหเ พิ่ม
จํานวนผูแ ทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งในจังหวัด นั้นใหเทากับจํานวนอําเภอ นอกจากนั้นมี
ผูท รงคุ ณวุ ฒิดานพืช สั ตว ประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ อีก 5 คน มีบ ทบาทหนาที่ใ นการ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกรในจังหวัด เสนอแผนพัฒนา
เกษตรกรรมจั ง หวั ด ต อ สภาเกษตรกรแห ง ชาติ เพื่ อ บู ร ณาการเป น แผนแม บ ท เพื่ อ พั ฒ นา
เกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป เสนอปญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร หรือองคกรเกษตรกร
3) คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ และคณะทํางานประจําสภา
เกษตรกรจังหวัด
เพื่อใหการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
จํานวน 100 คน สามารถปฏิบัติงานในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรดานตางๆใหแก
เกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดสรางกลไกการปฏิบัติงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ จํานวน 15 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแหงชาติ
2) คณะกรรมการดานยุทธศาสตร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม
และงบประมาณ
3) คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงเงินทุน และหนี้สิน
ของเกษตรกร
4) คณะกรรมการดานการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและเครือขาย
6) คณะกรรมการดานขาว
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7) คณะกรรมการดานยางพารา
8) คณะกรรมการดานพืชไร
9) คณะกรรมการดานพืชสวน
10) คณะกรรมการดานปาลมน้ํามันและพืชพลังงาน
11) คณะกรรมการดานปศุสัตว
12) คณะกรรมการดานประมง
13) คณะกรรมการดานเกษตรกรรมอื่นๆ
14) คณะกรรมการดา นทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม การพั ฒนา
แหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
15) คณะกรรมการดานกิจการเกษตรระหวางประเทศ
ทั้งนี้ คณะกรรมการคณะแรกดําเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกร
แห ง ชาติ คณะที่ ส องทํ า หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การของบประมาณประจํ า ป ขั บ เคลื่ อ นการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตางๆ สวนคณะกรรมการอีก 13 คณะ มีหนาที่ศึกษาวิเคราะห
สภาพปญหาและจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาเชิงนโยบายดานการเกษตรที่แตละคณะ
รับผิดชอบ
ในสวนของสภาเกษตรกรจังหวัด มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ศึกษา
วิเ คราะหส ภาพป ญ หา และจัด ทําข อเสนอเพื่อ พั ฒนาแก ไ ขป ญ หาในพื้ นที่ หรือ ขอเสนอเชิ ง
นโยบาย ตามความเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ต ล ะจั ง หวั ด เช น คณะทํ า งานด า นปศุ สั ต ว
คณะทํางานดานพืชไร คณะทํางานดานพืชสวน คณะทํางานดานสิทธิที่ดินทํากิน และหนี้สิน
เกษตรกร เปนตน
4. การจัดตัง้ และสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ
เนื่องจากการดําเนินงานของสภาเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ หมูบาน ตําบล
และอําเภอตางๆ ในการที่สภาเกษตรกรเปนองคกรตัวแทนสะทอนปญหา แนวทางการแกไข
ปญหาและการพั ฒนาการเกษตรจากพื้นที่ตองทั่วถึง ครอบคลุ ม ไดขอมูลที่ถู กตอง รวดเร็ว
สามารถขับเคลื่อนงานไดอยางมีประสิท ธิภาพเปนประโยชนสภาเกษตรกรแหงชาติจึงไดกําหนด
ระเบียบสภาเกษตรกรแหงชาติ วาดวยการจัดตัง้ เครือขายสภาเกษตรกร พ.ศ. 2556 ขึ้น โดยมี
คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ
ดังนี้
4.1) คณะผู ป ฏิ บั ติ ง านสภาเกษตรกรระดั บ ตํ า บล ประกอบด ว ย ผู แ ทน
เกษตรกรระดั บ หมู บ า นทุ ก หมู บ า นในตํ า บลนั้ น ๆ โดยสภาเกษตรกรจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง ผู แ ทน
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เกษตรกรระดับตําบลคนหนึ่ง ซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมคณะผูปฏิบัติงานระดับตําบลนั้น เปน
ประธานคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล
4.2) คณะผู ป ฏิ บั ติ ง านสภาเกษตรกรระดั บ อํ า เภอ ประกอบด ว ย ผู แ ทน
เกษตรกรระดับตําบลทุกตําบลในอําเภอนั้นๆ โดยมีผูแทนเกษตรกรอําเภอ เปนประธานคณะ
ผูป ฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ
การจัดตั้งเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอชวงเริ่มแรกใน
ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล
และระดับ อําเภอ ไดรับจัด สรรงบประมาณจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติเ พื่อประชุม
หารือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ เชน จัดเก็บขอมูลดานการเกษตรในพื้นที่ ขอมูลวิธีการผลิต
ตนทุนและรายไดจากการผลิต จัดทําขอเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล หรืออําเภอแลวแต
กรณี รวมทั้งแจงขอมูลปญหาเรงดวนทางการเกษตรในทองที่ใหหนวยงานรับผิดชอบแกไข ซึ่งมี
หลายจั งหวั ด นํ า ขอ เสนอป ญ หาความต อ งการที่ ไ ดจ ากการประขุ มเครือ ขา ยนํา ไปประสาน
หนวยงานชวยแกไขปญหาแกเกษตรกร เชน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปางนํา ขอเสนอ
ปญหาเกษตรกรผูป ลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว ตองซือ้ เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมจากบริษัทราคาแพง
สํานักงานฯ ซึ่งประสานงานกับศูนยวิจัยพืชไรตากฟา จังหวัดนครสวรรคไป ถายทอดความรูการ
จัดทําแปลงสาธิตฝกปฏิบัติในการผสมพันธุขา วโพด ไดเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม ต นทุนต่ํากวา
บริษัทเอกชน สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานหนวยงานที่มีองคความรู จัดอบรมมุงให
เกษตรกรชาวสวนยางพารา สวนไมผลและนาขาวที่ประสบปญหาราคาผลผลิต ประกอบอาชีพ
เสริม เชน ปลูกไมแซมในสวนยาง เลี้ยงเปดเนื้อ ไกพันธุพื้นเมือง ทั้งนี้ตอมาในปงบประมาณ
2559 มีขอจํากัดดานงบประมาณเพื่อจัดการประชุมเครือขาย ในโอกาสตอไปสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวั ด ควรปรับ วิธีการสงเสริมแนะนําเขาถึงเกษตรกรเครือขายอยางใกลชิด ให
ตระหนักถึงประโยชนที่จะไดจากการประชุมหารือรวมกัน เพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรเองแม
ไมมีงบประมาณสนับสนุน จะเห็นไดวาสภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดกลไก การปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงตั้งแตสภาเกษตรกรแหงชาติ ไปยังสภาเกษตรกรจังหวัดและเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับอําเภอ และระดับตําบล
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2.1.2) ระบบการปฏิบัติงาน
ระบบการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากสภาเกษตรกรแหงชาติ
สภาเกษตรกรจังหวัด เครือขายสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และระดับตําบลจากบนลงลาง เพื่อ
ถ า ยทอดนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ บั ติ ง าน และเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารลงสู เ กษตรกร
ในขณะเดีย วกั นก็ มีก ารเชื่อมโยงการปฏิบัติงานรับ ขอมูล ความเดือดรอนจากเกษตรกรผาน
เครื อ ข า ยสภาเกษตรกรระดั บ ตํ า บล และระดั บ อํ า เภอไปสู ส ภาเกษตรกรจั ง หวั ด และสภา
เกษตรกรแหงชาติจากลางสูบนเชนเดียวกัน โดยสภาเกษตรกรแหงชาติมีกลไกคณะกรรมการ
15 คณะ และสภาเกษตรกรจังหวัดมี ค ณะทํางานประจําสภาเกษตรกรจังหวัด นอกจากนั้น
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติทําหนาที่เลขานุการและรับ ผิดชอบงานดานธุรการของสภา
เกษตรกรแหงชาติ สวนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทําหนาที่เลขานุการและรับผิดชอบงาน
ธุรการของสภาเกษตรกรจังหวัด อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติยังขาดระบบการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และสั งเคราะหขอมูล เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูล ดานการเกษตรอยางเปนระบบ โดยปจจุบัน มีการประสานขอมูล จากหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อใชประโยชน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลเฉพาะในบางเรื่องที่ตองการใชประโยชน
ในการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตรตามความตองการของแตละพืน้ ที่ซึ่งแตกตางกัน
2.1.3) งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2556 สํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณหลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม 470.19 ลานบาท
แยกเปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 218.11
ลานบาท และงบประมาณเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน (งบกลาง) จํานวน 250.07 ลานบาท
ซึ่งผลการเบิกจายถึงสิ้นปงบประมาณ 2556 มีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 102.76 ลานบาท
โดยเงินคงเหลือของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใด สามารถนําไปใชดําเนินงานของจังหวัด
นั้นในปตอไป
สว นในป ง บประมาณ 2557 สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ได รั บ การ
จั ด สรรงบประมาณ จํ า นวน 488.36 ล า นบาท และงบประมาณคงเหลื อ จากป 2556
อีกจํานวน 102.76 ลานบาท รวมงบประมาณเพื่อดําเนินงานในป 2557 จํานวน 593.46
ลานบาท ซึ่งเงินงบประมาณหมวดรายจายอื่นไดนําไปดําเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติ จํานวน 5 โครงการ โดยสิ้นปงบประมาณ 2557 มีเงินคงเหลือ จํานวน
101.93 ลานบาท
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ในปงบประมาณ 2558 สํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติไ ดรับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 539.39 ลานบาท และงบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณ 2557
จํานวน 101.93 ลานบาท รวมงบประมาณเพื่อใชดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 จํานวน
614.61 ลานบาท โดยปงบประมาณ 2558 ไดรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบบุคลากร และ
งบดําเนินงาน ซึ่งไดนําไปดําเนินกิจกรรมหลักขับเคลื่อ นงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของสภา
เกษตรกรแหงชาติ 5 กิจกรรม เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558 มีเงินคงเหลือ จํานวน 105.04
ลานบาท
ในป ง บประมาณ 2559 สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ไ ด รั บ จั ด สรร
งบประมาณ จํานวน 396.26 ลานบาท และงบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณ 2558
จํ า นวน 105.04 ล า นบาท รวมงบประมาณเพื่ อ ใช จ า ยในป ง บประมาณ 2559 จํ า นวน
501.31 ลานบาท โดยนําไปขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
จํานวน 2 โครงการ และ 2 กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหแกสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดไดจัดสรรเปนงบประมาณแบบ Lum sum โดยสภาเกษตรกรแหงชาติ
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรร เชน จํานวนตําบล/อําเภอ จํานวนเกษตรกร ของแตละจังหวัด
เปนตน

สรุป สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ
2556 ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 จํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ จาก 470
ลานบาท 593 ลานบาท และ 614 ลานบาท แตในปงบประมาณ 2559 มีงบประมาณเพื่อใช
จายลดลงเหลือ 539 ลานบาท นอกจากนั้น ในปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 และ
ปงบประมาณ 2558 มีเงินเหลือปละประมาณ 100 ลานบาทเศษ เพื่อใชจายในปงบประมาณ
ตอไป ในขณะที่ปงบประมาณ 2559 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดติดตามเรงรัดการใช
จายเงิ นงบประมาณประจํ าป ของสํ านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวั ดอย างเข มข น ให เป นไปตาม
เปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล ซึ่งหากไมมีเงินเหลือ หรือมีเงินเหลือนอยเมื่อสิ้นปงบประมาณ
2559 จะทําใหการบริหารจัดการงบประมาณป 2560 ตองดําเนินการดวยความประหยัด
2.1.4) บุคลากร
ในปงบประมาณ 2556 หลังสิ้นสุ ดบทเฉพาะกาล สํ านัก งานสภาเกษตรกร
แหงชาติรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 สภา
เกษตรกรแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงตางๆ ตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภา
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เกษตรกรแหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคล เพื่อใหไดพนักงานมาปฏิบัติงาน ในชวงแรกซึ่ง
กําหนดกรอบอัตรากําลังตามความจําเปน และปริมาณงานชวงแรก จังหวัดขนาดเล็ก 5 อัตรา
ขนาดกลาง 6 อัตรา และขนาดใหญ 7 อัตรา รวมทั้งสิ้น 491 อัตรา แยกเปนบุค ลากรใน
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 46 อัตรา และบุคลากรในสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
77 จังหวัด 445 อัตรา ตอมาในปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรแหงชาติไดมีมติใหเพิ่ม
อัต รากํ าลั ง พนั ก งานเพิ่ม ขึ้ น จั งหวั ด ละ 1 อั ตรา รวม 77 อั ต รา ในป ง บประมาณ 2559
มีจํานวนพนักงาน รวม 492 อัตรา
พนักงานที่สรรหาบรรจุแตงตั้งตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภาเกษตรกร
แหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคลในปงบประมาณ 2556 เปนการเรง สรรหาบุคลากรมา
ปฏิบัติงาน พนักงานจึงมาจากหลายหนวยงาน มีประสบการณทํางานที่แตกตางกัน เชน จาก
หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรภาคเอกชน นอกจากนั้น
มีวุฒิการศึกษาดานตางๆ หลากหลาย ทําใหพนักงานตองมาศึกษาเรียนรูการปฏิบัติงานของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด แลวแตกรณี ตองสรางความเขาใจการปฏิบัติงานรวมกันในทิศทางเดียวกัน
อนึ่งจากการที่สํ านัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติเ ปนหนวยงานใหม บุค ลากรที่ส รรหาบรรจุ
แตงตั้งครั้งแรกในตําแหนงหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สวน/ฝาย มาจากหนวยงานตางๆ ซึ่งมีอายุสวนใหญประมาณ 40 ปขึ้นไป สวนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบรรจุจากผูจบปริญญาตรี ซึ่งอายุประมาณ 25 ป สิ่งที่ควรคํานึงในอนาคต คือ การ
ขาดชวงพนักงานซึ่งเติบโตรับตําแหนงแทนจากผูเกษี ยณอายุ อีกทั้งขาดแคลนพนักงานในสาย
งานที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ดานสารสนเทศ ดานกฎหมาย ดานทรัพยากรบุคคล เปนตน
2.1.5) วิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ในปงบประมาณ 2556 สภาเกษตรกรแหงชาติไ ดกํ าหนดยุ ท ธศาสตรส ภา
เกษตรกรแห ง ชาติ ป 2556-2559 เพื่ อ เป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
วิสัยทัศน : สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันของเกษตรกร มุงสรางความ
เปนธรรม และมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
1) สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบ น
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4) สรางความมั่นคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
5) สภาเกษตรกรรวมใจ ปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
6) การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม
2.16) เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณ 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดขอใชหองทํางาน
ระยะแรกในอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนราชดํ าเนิน และไดรั บ โอนเครื่ องมื อ
อุปกรณสํานักงานบางสวน เชน คอมพิวเตอร จากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตอมาไดเชาอาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เปนสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติตอมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการจัด หาอุปกรณสํานักงานเพิ่มเติมเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน และเชายานพาหนะเพื่อใชปฏิบัติงาน
ในสวนของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระยะแรกมีการจัดหาสถานที่ทําการ
โดยสว นใหญ ขอใช หอ งศาลากลางจั ง หวั ด เป น ที่ทํ า การ บางจัง หวั ด ขอใช อ าคารหน วยงาน
ราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนที่ทําการ นอกจากนั้นมีบางสวนเชาอาคารพาณิชย
เอกชนเปนที่ทําการ แตตอมาในปงบประมาณ 2557 - ป 2559 สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสวนใหญไดใชหองศาลากลางจังหวัดเปนที่ทําการ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดรับ
การโอนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ สํ า นั ก งาน เช น โต ะ เก า อี้ คอมพิ ว เตอร โต ะ ประชุ ม อุ ปกรณ
โสตทั ศ นู ป กรณ ที่ สํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด จั ด หาไว ช ว งบทเฉพาะกาล ต อ มา
สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ได จัด หาอุ ป กรณ สํ า นั ก งานและวั ส ดุ อุ ป กรณ เ พื่ อ ใช ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง มี พ อเพี ย งแก ก ารใช ง าน ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ไ ด
ดําเนินการเชายานพาหนะ รถปคอัพเพื่อใชใ นการปฏิบัติงานประจําสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดๆ ละ 1 คัน
2.2 การประเมินสภาพแวดลอมภาคนอกองคกร
จากการประเมิ น สภาพแวดล อ มภายนอกองค ก ร ที่ มี ผ ลกระทบต อ การ
ดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีดังนี้
2.1.1) สภาพเศรษฐกิจ
ในช วงทศวรรษที่ ผ า นมา กระแสทุ นิ ย มและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
เศรษฐกิจของโลก ไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากเดิมที่มีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจโลกที่
“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชาวาฐานการผลิตอื่นที่อาศัย
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เทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม ระหวางสังคมในเมืองและชนบทใหขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจน
กระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและภาคชนบท ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค
นําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเซีย
ภายใต สภาพแวดล อมทางเศรษฐกิ จโลก ซึ่ งในช วงระยะเวลา 10 ป ข างหน า จะยั งคงได รั บ
ผลกระทบจากปจจัยสําคั ญหลายประการ ทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในชวงป
2551 - 2552 และวิกฤตในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สินสาธารณะในประเทศตางๆ
เพิ่มสูงขึ้น และกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลตอเนื่องจากการ
ดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิด
ภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ นอกจากนั้นในชวง 3 ปที่ผานมาประเทศ ผูนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทยที่
สําคัญ ไดแก จีน ประเทศกลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุนและอเมริกาเศรษฐกิจชะลอตัวลงดวย ประกอบ
กับประเทศจีนเองในปจจุบันไดเพิ่มพื้นที่ปลู กยางพาราในประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบานของ
ไทยมีการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น ทําใหการนําเขาวัตถุดิบสินคาเกษตรจากไทยลดลง ดังนั้นภาค
เกษตรของไทยควรปรับตัวมุงไปสูการแปรรูวัตถุดิบเกษตร เปนผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคากอนสงออก
ซึ่งสภาเกษตรกรควรมีบทบาทในการสนับสนุนการรวมกลุม/องคกร สรางความเขมแข็งของกลุม/
องคกร ประสานหนวยงานเพิ่มองคความรูเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาด เปนตน
2.1.2) นโยบายรัฐบาล
จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีสาระสําคัญ
เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ไดแก
1) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในดานเกษตรกรรม
ดํ าเนินการในเรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกั บความ
ตองการด วยวิ ธี การต างๆ เช น การแบ งเขตเพื่ อปลู ก พื ชผลแต ล ะชนิ ด และการสนับ สนุ นให
สหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูป
และการสงออกได แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่ง
จะช ว ยคานอํ า นาจของกลุ ม พ อ ค า เอกชนที่ มี อยู ใ นป จจุ บั นให มี ค วามสมดุ ล มากขึ้ น ในด า น
อุตสาหกรรม สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกั บศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เชน
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตน น้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนา
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ทางนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนพื้นฐานความรูความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญา สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และแกไขปญหาที่สําคัญของ
ประเทศ เปนตน สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนั้นเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มให เ ข ม แข็ ง สามารถแข ง ขั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนว
เขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ โดยนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริการสังคม ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย และสรางบรรทัดฐานใน
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม นอกจากนั้นสงเสริมการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ และความหลาหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้ในระยะตอไป
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริให
ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไวเปน
พื้นที่ ป าไม สมบู รณ ก็ ใช มาตรการทางกฎหมายอย างเคร งครั ด พื้ นที่ ใดสมควรให ประชาชนใช
ประโยชนได ก็จะผอนผันใหตามความจําเปน โดยใชมาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และการปลูกปาทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีอาชีพ
และรายไดอื่นอันเปนบอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนตอเนื่อง เพื่อใหคนเหลานั้นสามารถพึ่งตนเองได
ตามหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงโดยที่ดิ นยั งเป นของรั ฐ จะจั ดทํ าฐานขอมู ลเพื่อการบริ หารจั ดการ
ปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร โดยไมตอง
เปนกรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวมกันในการจัดการที่ดนิ ของชุมชน
จะเห็นไดวานโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต
สินคาเกษตร สงเสริมบทบาทของสหกรณในการดํ าเนินธุ รกิจรับซื้อผลผลิต การแปรรูป และ
สงออก แลวแตกรณี สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต ตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
ตลอดจนพั ฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดํ าริใหประชาชนอยูกั บปาได ซึ่งในระยะเวลา 2 ป ที่ผานมารัฐบาลไดดํ าเนินโครงการ
สําคัญชวยเหลือเกษตรกร ไดแก โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร โครงการสรางความ
เขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ออกกฎหมายพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ.
2558 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชน เพื่อบรรเทาปญหา
ภั ย แล งป 2558/59 กรณี ก ารปลู ก พื ชใช น้ํ าน อย อนุ มั ติ แนวทางการบริ หารจั ด การตลาด
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มันสําปะหลังป 2558/59 จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
มันสํ าปะหลั งในระบบน้ํ าหยดป 2558/59 และโครงการชะลอการเก็ บเกี่ ยวมั นสํ าปะหลั งป
2558/59 โครงการพักหนี้เกษตรกรรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหนี้คางต่ํากวา 500,000
บาท ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกรปที่ 3 และประกาศ คสช. ใชมาตรา 44 เรียกคืนที่ดินจากผูถือ
ครองที่ดินมือเปลา หรือจากผูถือครองผิดกฎหมายในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ จํานวน 425
แปลง หรือ 430,000 ไร ใน 25 จังหวัด
3) นโยบายการนําเขาสินคาเกษตรบางชนิดสงผลกระทบตอเกษตรกร
ผูผลิตในประเทศ เมื่อป 2558 ไดมีการนําเขาขาวสาลีสําหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว
จํานวน 3.467 ลานตัน และในป 2559 นําเขาขาวสาลีตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม
จํานวน 1.918 ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกั บป 2558 ในชวงเวลาเดียวกั นมีการนําเขาเพียง
1.707 ลานตัน ซึ่งในป 2559 นี้ มีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 12.35 เมื่อรวมกับพืชคารโบไฮเดรต
(ขาว มันสํ าปะหลั ง และขาวโพดเลี้ ยงสั ตว) แลว คิดเปน 12.448 ลานตัน ซึ่งเกินกวาความ
ตองการใชในการผลิตอาหารสัตว (ประมาณปละ 10.53 ลานตัน) ทําใหสงผลกระทบราคาขาย
มันสําปะหลังของเกษตรกร ขายไดเพียง 0.80-1.20 บาท/กิโลกรัม และขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรที่ความชื้น 14.5% ราคาขายอยูที่ 4.50-5.50 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นการแกไขปญหา
ระยะยาวของเกษตรกรควรรวมตัวจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมให เขมแข็ง
สรางพลังตอรอง ลดตนทุนและเพิ่มรายไดแกเกษตรกรสมาชิกมุงสูการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคา
แทนการขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ
2.1.3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากกรอบยุ ทธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579)
ระบุวา ในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน ไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม มุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับ
ในอนาคต 20 ปขางหนา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพั ฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก
กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้นอยางตอเนื่อง มีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้น จาก
การเคลื่ อนย ายอย างเสรี และรวดเร็ วของเงิ นทุ น ข อมู ลข าวสาร องค ค วามรู และเทคโนโลยี
นอกจากนั้ นการพั ฒนาด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข าสู จุ ด อิ่ มตั วมากขึ้ น ขณะที่ ก ารพั ฒนา
เทคโนโลยีใหมจะชวยใหประสิทธิภาพของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี อยางรวดเร็ว จะเปนเงื่ อนไขสํ าคั ญสํ าหรั บอนาคตของโลกและประทศไทยเช นกั น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะ จะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม
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และผลิตภัณฑ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาการลดลงของทรัพยากร
ตางๆ และผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจสงผล
กระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก นอกจากนั้นประเทศไทยมีจุดออนดานเศรษฐกิจ มีผลิต
ภาพการผลิตต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมี
สัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก
จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ทั้งนี้รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี จึงกําหนดนโยบายสงเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนอยางจริงจัง ซึ่งทําใหทุกภาคเศรษฐกิจ
กาวหนาไปไดทันโลก และสามารถแขงขันกั บโลกสมัยใหมได ดั งนั้นจึงถือเปนโอกาสของสภา
เกษตรกรแหงชาติ สํ านักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวั ด และสํ านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ในการที่จะมุงพัฒนาบุคลากรของสภาเกษตรกรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1.4) ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย
ในป ง บประมาณ 2556 ที่ ผ า นมาสภาเกษตรกรแห ง ชาติ และ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ดานสงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตรกรในการสื่อสาร
กับรัฐบาล และรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเอง ตอมาในป 2557 สํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย
รวม 7 เรื่อง เชน กับองคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) กับ
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่ อ ส ง เสริ ม เกษตรกร องค ก ร
เกษตรกร และสถาบันของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับการจัดการ ทั้งในการ
วางแผนการผลิ ต การรวมกลุม อาชี พ การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การพั ฒ นาคุ ณภาพ
ผลผลิ ต และการสนั บ สนุน ใหใ ชเ ครื่ องจั ก รอย างเต็มศัก ยภาพ รวมทั้ง สงเสริมใหเ กษตรกร
องคกร และสถาบันของเกษตรกรในฐานะเจาของผลผลิตใหเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูป ทางการเกษตร นอกจากนั้นไดล งนามบั นทึก ขอตกลงกั บ มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม ซึ่ งเป น
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและบริการชุมชนดานขาว กับสํานักมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (มกอช.) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาระบบตามสอบ
ยอนกลับโดยใช QR CODE ความรวมมือกับภาคีทางสังคมและเครือขายเดินหนาปฏิรูปประเทศ
ไทย สวนในปงบประมาณ 2558 ไดมีการบันทึกความรวมมือกับตางประเทศจํานวน 2 ครั้ง
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ได แ ก บั น ทึ ก ความร ว มมื อ ระหว า งสภาเกษตรกรแห ง ชาติ โดยสภาเกษตรกรจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช กับบริษัท Hulu yam fresh ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
พริกลุมน้ําปากพนัง เพื่อสงออกไปประเทศมาเลเซีย และลงนามกับบริษัท รับเบอร วัลเลย กรุป
สาธารณะรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ ด า นวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ การอุ ต สาหกรรมใน
ปงบประมาณ 2559 มีการลงนามความรวมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและ
บุคลากร” ระหวางสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และความ
รวมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ํา โดยเกษตรกรอยางยั่งยืน” กับสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร
ในสวนของการประสานความรวมมือระดับปฏิบัติ ในปงบประมาณ 2556 โดย
สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของระดับ
จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน เชน โครงการความรวมมือของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม กับ
มหาวิท ยาลั ยแมโจ เปด โอกาสใหส ภาเกษตรกรจังหวัด เชีย งใหมพิจารณาสงบุตรหลานของ
เกษตรกรเขารวมศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแมโจได สวนสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรไดจัดทํา
บันทึกความรวมมือกับสํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง เพื่อสงเสริมสนับสนุนการปลูกขาวอิน ทรีย
ตอมาในปงบประมาณ 2557 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีการประสานงานทั้งภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน สถานศึกษา รวม 193 เรื่อง แบงเปน 2 สวน ไดแก จัดทํา
บันทึกความรวมมือ (MOU) จํานวน 56 เรื่อง และประสาน/แผนงานโครงการ จํานวน 152
โครงการ ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ได รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
หนวยงานอื่น 31 โครงการ จํานวนเงิน 1.63 ลานบาท สวนปงบประมาณ 2558 สํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน
สถานศึกษา รวม 214 เรื่อง แบงเปน 2 ส วน ไดแก การจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับ
หนวยงานอื่น จํานวน 62 เรื่อง และประสาน/บูรณาการโครงการ จํานวน 152 โครงการ ซึ่งใน
จํานวนนี้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น จํานวน
33 โครงการ จํานวนงบประมาณ 1.19 ลานบาท
สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดมีการประสานการขั บเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา
ใหแกเกษตรกร โดยในปงบประมาณ 2556 เปนปที่เริ่มรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ได เ ริ่ ม มี ก ารประสานงานกั บ หน ว ยงานอื่ น ตอ มาในป ง บประมาณ 2557 มี ก าร
ประสานงาน และบูรณาการกับหนวยงานอื่น ทั้งในสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติสวนกลาง
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพิ่มมากขึ้น สวนในปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ
2559 หนวยงานองคกรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาเกษตรกร
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แหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมากขึน้ ประกอบกับการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรและ
การประชาสัมพันธของสภาเกษตรกรเริ่มทําใหเกษตรกร หนวยงานราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และองคกรภาคเอกชนเห็นประโยชน และเขามารวมมือกับสภาเกษตรกรเพิ่มขึ้น
แตละปโดยลําดับ
2.1.5) กฎหมาย/พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553
จากนโยบายของรัฐที่ผานมา กําหนดกรอบแนวทางเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการภายใตกรอบอํานาจหนาที่ของหนวยงาน โดยไมไดมีสวนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร ผานกลไกทางกฎหมายที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 สงผลใหสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไมได
รับการสงเสริมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมประกอบกับกฎหมายของแตละหนวยงาน
ราชการที่รับผิดชอบ เปนกฎหมายที่วางกรอบแนวทางการดําเนินการในแตละหนว ยงาน สวน
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม โดยวาง
กรอบอํานาจหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไวอยางกวาง ขาดกลไก
ทางกฎหมาย และระเบียบราชการที่จะผลั กดันใหมีการประสานและปฏิบัติรวมกั นอยางเปน
รูปธรรม อยางไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกร
จังหวั ด สํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ด ไดมีการประสานงานกั บหนวยงานอื่น ทั้งหนวยงาน
ราชการ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สถาบั น การศึ ก ษาและภาคเอกชน โดยวิ ธี ส ร า ง
ความสัมพันธ มุงใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรเปนสําคัญ นอกจากนั้นสืบเนื่องจากการที่สมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2559
ซึ่งประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอวิธีการดําเนินการเกี่ ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ครบวาระดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะผู รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห งชาติ พ.ศ. 2553 พิ จ ารณา โดย
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบใหเปนไปตามมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญั ติสภา
เกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 กําหนด โดยใหสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภา
เกษตรกรแหงชาติที่พนวาระการดํารงตําแหนงไปแลว ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกดังกลาวชุ ดใหม ในการนี้จะทําใหการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัดดําเนินการไปอยางตอเนื่อง
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2.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 – 2559
จากการที่สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 - 2559 โดยในปงบประมาณ 2556 ซึ่งเปน
ปเริ่มแรกรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ตอมาในปงบประมาณ 2558 มีการกําหนดเพิ่มอีก 2
ยุทธศาสตร รวม 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกร และองคกรเกษตรกร
2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบ น
4) สรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
5) สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
6) การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม
ทั้งนี้ ใน 4 ยุทธศาสตรแรกสภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อใหสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการ พรอมมีการ
จัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อดําเนินการดังกลาว ในกรณีที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหรือยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติแลวเสร็จ และมีงบประมาณเหลือ สามารถนําไปดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่จังหวัดริเริ่มเพิ่มเติม เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ใหแก
เกษตรกร สวนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 และยุทธศาสตรที่ 6 ดวยขอจํากัดของงบประมาณ สภาเกษตรกรแหงชาติจึงไมไดกําหนดโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อดําเนินการเปนการเฉพาะเรื่อง แตสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการในลักษณะงานปกติตามอํานาจ
หนาที่ หรือบางโครงการสภาเกษตรกรริเริ่มดําเนินการเพิ่มเติมสนับสนุนงาน ตามยุทธศาสตรที่ 5 และ 6 ซึ่งผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 จําแนกตามยุทธศาสตรมีดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
เปาหมาย 1) เครือขายสภาเกษตรกรอําเภอ และเครือขายสภาเกษตรกรตําบลไดรับการจัดตั้งครบทุกอําเภอ ตําบล
2) ปญหาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดดําเนินการแกไข
3) สมาชิกสภาเกษตรกรและผูแ ทนกรรมการ พนักงาน องคกรเกษตรกรไดรับการถายทอดความรู
4) บุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพ

โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ
โดยในปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดโครงการจัดตั้ง และสรางเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับตําบล และระดับอําเภอ ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด สามารถดําเนินการจัดตั้งและ
สรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบลไดจํานวน 5,582 ตําบล คิดเปนรอยละ 95.89 ของจํานวนตําบลเปาหมาย และสามารถจัดตั้งและสรางเครือขาย
สภาเกษตรกรระดับอําเภอไดจํานวน 721 อําเภอ คิดเปนรอยละ 99.59 ของจํานวนอําเภอเปาหมาย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ
ผลการดําเนินงาน
คิดเปน
เปาหมาย
รวม
รอยละ
2556 2557 2558 2559
๑. สรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล 5,821 ตําบล
- 4,262 1,320
5,582 95.89
๒. สรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 724 อําเภอ
721
721 99.59
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ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มีขอ มูล
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กลยุทธท่ี 1 สรางเครือขายสภาเกษตรกร ภายใตกลยุทธที่ 1 สรางเครือขายสภาเกษตรกรนี้ ไดมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ภายใตกลยุทธนี้ไว 3
โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินโครงการ ดังนี้

เปาหมาย
๑.จํานวนเกษตรกรสัมมาชีพตนแบบ (จังหวัดละ 2 ราย รวม 154 ราย)
๒. เกษตรกรจากอําเภอตางๆ ภายในจังหวัดมีโอกาสศึกษาดูงานเรียนรูจ ากสัมมาชีพ
ตนแบบ (ราย)
ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มขี อมูล

ผลการดําเนินงาน
2556 2557 2558 2559
177
- 5,439
-

รวม
177
5,439

คิดเปน
รอยละ
100
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ตารางที่ 2 โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดิน
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โครงการที่ 2 โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดิน
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดใหดําเนินโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่ว
แผนดิน โดยกําหนดเปาหมายใหสงเสริมสนับสนุนสัมมาชีพตนแบบในพื้นที่ 77 จังหวัดๆละ 2 ราย รวม 154 ราย พรอมเผยแพรถายทอดความรูจาก
แปลงสัมมาชีพแกเกษตรกรในพืน้ ที่ใกลเคียง ซึ่งผลการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสามารถดําเนินการได 177 ราย ซึ่ง
สูงกวาเปาหมาย และมีเกษตรกรเขาศึกษาดูงานรับการถายทอดความรูจากแปลงสัมมาชีพตนแบบ จํานวน 5,439 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 2

โครงการที่ 3 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มีขอ มูล
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โดยกําหนดเปาหมายจัดการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอ ซึ่งเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่เสียชีวิต/ลาออก ตองจัดการ
เลือ กตั้ งแทนตํ าแหนง ที่วา งไวจํา นวน 40 รายตอ ป รวม 4 ป 160 ราย ทั้ง นี้ผลการดํ า เนิ นการจั ด การเลือกตั้ง ไดร วม 4 ป จํานวน 190 ราย
รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
รวม
คิดเปนรอยละ
2556 2557 2558 2559
- จัดการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอแทนตําแหนงที่วา งระดับ
42
73
32
43 190
100
อําเภอ ปละ ๔๐ คน รวม 160 คน
- จัดการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ
-ยังไมมีการเลือกตั้ง-
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ซึ่งมีเปาหมายแบงการสัมมนาเปน 2 รุน รวม 344 คน ซึ่งมีผลการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน บัญชี การพัสดุ และการ
ควบคุมภายใน ระหวางป 2556 - 2559 รวม 4 หลักสูตร นอกจากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดมีการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร
ไดแก ดานการวิเคราะหยุทธศาสตรและการปรับกระบวนทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อยกระดับองคกร ทั้งนี้รวมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานที่
ไดรับการถายทอดความรูในป 2556 จํานวน 300 คน ป 2557 จํานวน 361 คน ป 2558 จํานวน 420 คน และป 2559 จํานวน 328 คน รวม
ทั้งสิน้ 1,409 คน รายละเอียดตามตารางที่ 4
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โครงการที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ดานการบัญชี
การพัสดุ
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ภายใตกลยุทธที่ 2 นี้ มีการกําหนดโครงการไว 2 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ 4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติดานการบัญชี การพัสดุ
แบงการสัมมนาเปน 2 รุน รุนละ 172 คน รวม ๓๔๔ คน
- รุนที่ ๑ ไดแก (1) ประธานฯ จังหวัด ๗๗ คน (2) หัวหนาสํานักงาน จังหวัด ๗๗ คน (3) เจาหนาที่ สกช. ๑๐ คน (4) ที่ปรึกษา ๘ คน
- รุนที่ 2 ไดแก (1) เจาหนาที่ สกจ.จังหวัดละ ๒ คน รวม ๑๕๔ คน (2) เจาหนาที่ สกช. ๑๐ คน (3) ที่ปรึกษา ๘ คน
หลักสูตร

6. การปรับกระบวนทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อยกระดับองคกรภาค
การเกษตร
รวมทั้งสิ้น

2559

หมายเหตุ

361 คน

55 คน
328 คน
215 คน

หลักสูตรที่จัดอบรม
มากกวาแผนที่กําหนด

150 คน
300 คน

361 คน

420 คน

328 คน
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1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติ งาน
ของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติดานการบัญชีการพัสดุ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การควบคุมภายใน และการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน ป 2557 ของสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด”
3. อบรมหลักสูตร “การบันทึกบัญชี การจัดทํางบการเงิน และการ
ตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน”
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําบัญชี งบการเงิน และ
งบประมาณของพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
5.การวิเคราะหยุทธศาสตรและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย”

2556
300 คน

ผลการดําเนินงาน
2557
2558
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หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน
1. ประกาศนโยบาย
การกํากับองคกรที่ดี
เมื่อวันที่ 13 ส.ค.57
2.จัดทําคูมอื บริหาร
ความเสี่ยง
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ตารางที่ 5 โครงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
รวม
2556
2557
2558 2559
สภาเกษตรกรแหงชาติ ตั้งคณะกรรมการ ๗ คณะ
1 คณะ
2 คณะ
1 คณะ
4 คณะ
๑. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1 คณะ
๒. คณะทํางานจัดทํากฎบัตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1 คณะ
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 คณะ
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1 คณะ
5. คณะกรรมการบริหารการตรวจสอบภายใน
-เปนภาระงานของกลุมกํากับฯ6. คณะกรรมการบริหารแผนงานงบประมาณ
-ไมมกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ๗. คณะกรรมการบริหารความรับผิดชอบ
-ไมมกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ-
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โครงการที่ 2 โครงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ แลว 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะทํางานจัดทํากฎ
บัตร การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ไดมีการประกาศนโยบายการกํากับองคกรที่ดีและ
จัดทําคูมอื บริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

กลยุทธท่ี 3 แกไขปญหาแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ภายใตกลยุทธที่ 3 แกไขปญหาใหแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกรไดกําหนดโครงการไว
3 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร และแกไขปญหาดานการเกษตรอื่น

เมื่อพิจารณาภาพรวมจํานวนขอเสนอแนวทางแกไขปญหาทั้ง 4 ป รวม 158 ขอเสนอ ปที่มีการจัดทําขอเสนอสงใหหนวยงานแกไข
ปญหาสูงสุด ไดแก ป 2558 จํานวน 72 ขอเสนอ รองลงไป ไดแก ป 2557 และป 2556 จํานวน 62 ขอเสนอ และ 25 ขอเสนอตามลําดับ สวนใน
ปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรจังหวั ด/สํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ดดําเนินการจัดทําขอเสนอปญหาดานหนี้สิน ที่ดิน ทํากิน แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล สงใหหนวยงานรับผิดชวยแกไข
ปญหา แตไดนําไปแสดงในกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวั ดไปสูการปฏิบัติ จึง
ไมปรากฏผลขอเสนอในปนี้ รายละเอียดตามตารางที่ 6

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โดยกําหนดเปาหมายแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่น รวม 4 ป 33 ประเด็นปญหา แบงเปน ป 2556 จํานวน
3 ประเด็นปญหา ป 2557 - ป 2559 ปละ 10 ประเด็นปญหา ซึ่งผลการดําเนินงานทั้งในสวนของสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดดําเนินการ และในสวนของคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติดําเนินการจัดทําขอเสนอใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการแกไขปญหา
จําแนกเปน 7 ประเภทของขอเสนอ ทั้งนี้ขอเสนอที่ มีจํานวนเรื่องใหหนวยงานดําเนินการแกไขปญหาสูงสุด ไดแก ขอเสนอเกี่ยวกับแกไขปญหาราคา
สินคา ตนทุนการผลิต การตลาด เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว กุง ไขไ ก จํานวน 92 ขอเสนอ รองลงมาไดแก ขอเสนอแน วทาง
ชวยเหลือชาวนาที่ไดรับ ผลกระทบจากภัยแล ง/ภัยธรรมชาติ/โรคแมลงระบาด จํานวน 29 ขอเสนอ และขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ เชน
ขอเสนอแกไขปญหาโครงการรับจํานําขาวเปลือก ป 2555 - 2556 จํานวน 14 ขอเสนอตามลําดับ
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ขอเสนอ/ประเด็นปญหา

1. ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขปญหาราคาสินคา ตนทุนการผลิต
การตลาด เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลีย้ งสัตว กุง ไขไก
2. เสนอแนวทางชวยเหลือชาวนาที่รับผลกระทบจากภัยแลง/ภัย
ธรรมชาติ/โรคแมลงระบาด
3. ขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ เชน ขอเสนอในการแกไข
ปญหาโครงการรับจํานําขาวเปลือก ป 2555-2556
4. ขอเสนอเกี่ยวกับหนีส้ ินเกษตรกร
5. ขอเสนอดานปศุสัตว ประมง
6. ขอเสนอปญหาที่ดินทํากิน การออกเอกสารสิทธิ์

จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา
2556
2557
2558
2559
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
** รวม
สกจ./
สกจ./
สกจ./
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ สกจ./
สภจ.
สภจ.
สภจ.
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ สภจ.

3

10

6

34

6

33

1

1

10

2

14

1

1

5

2
1
1

3

92
1

14

7

1
3

29

3

2
5
7
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ผลการดําเนินงาน
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ตางรางที่ 6 โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาดานการเกษตรอื่น
เปาหมาย: แกไขปญหาราคาสินคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่น รวม 4 ป 33 ประเด็นปญหา แบงเปน ป 2556 จํานวน 3 ประเด็นปญหา
ป 2557 - 2559 ปละ 10 ประเด็นปญหา

ตางรางที่ 6 (ตอ)

ขอเสนอ/ประเด็นปญหา

คณะ
กรรมการ
13 คณะ

3

2559

คณะ
คณะ
คณะ
** รวม
สกจ./
สกจ./
สกจ./
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ สกจ./
สภจ.
สภจ.
สภจ.
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ สภจ.

2

3

1
1
1

1
1
1

2

9
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7. ขอเสนออื่นๆ ไดแก
- เสนอทบทวนการประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมสําหรับการผลิตสินคา
เกษตร ใหตรงกับขอเท็จจริงและใหเกษตรกรมีสว นรวม
- ขอเสนอการเจรจา เอฟ ที เอ ระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
- ขอเสนอการแกไขปญหากีดกันทางการคาในการสงออกลําไย 8
จังหวัดภาคเหนือไปประเทศอินโดนีเซีย และการดําเนินการมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาลําไย ป 2556
- ขอเรียกรองของชุมนุมสหกรณนมไทย-เดนมารก จํากัด
- เสนอยุทธศาสตรสับปะรด, เสนอใหแกไขยุทธศาสตรขา วโพดเลีย้ ง
สัตว (Roadmap) ในประเด็นสงเสริมการทดลองปลูกขาวโพด GMO
- แนวทางและขออเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการเกษตรเสนอตอ
ประธานกรรมาธิการ การปฏิรูปเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การ
ทองเที่ยวและบริการ

2556

ผลการดําเนินงาน
จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา
2557
2558

45

46

ตารางที่ 6 (ตอ)

- เสนอแนวทางการบริหารจัดการปุยและสารเคมีเกษตร เพื่อการ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน เสนอตอประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
- ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาผลกระทบจากการดําเนิน
นโยบาย จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยศึกษา วิเคราะหราง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ.........
- ขอคิดเห็นและขอหวงกังวลในเรื่อง “ความตกลงหุน สวนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟค (TPP)”
รวมทั้งสิ้น

รวม

1

1
11

14

13

49

18

54

8

0

158

หมายเหตุ** : ชองจํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา ของ สกจ./สภจ. ป 2559 นั้น เนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดนํา
ปญหาที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรกรรมตําบล อยางนอย 4 เรื่อง ไดแก ปญหาหนี้สิน ที่ดินทํากิน แหลงน้ําเพื่อการเกษตร สวัสดิ การ สิทธิ
เกษตรกรและการไมไดรับความเปนธรรมไปแสดงไวในการจัดทํากิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ที่ไดจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และ
จังหวัดไปสูการปฏิบัติจึงไมปรากฏผลขอเสนอในปน้ี
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ขอเสนอ/ประเด็นปญหา

ผลการดําเนินงาน
จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา
2556
2557
2558
2559
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
**
สกจ./
สกจ./
สกจ./
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ สกจ./
สภจ.
สภจ.
สภจ.
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ สภจ.
1

ราง พรบ.
1.รางพระราชบัญญัติวาดวยภาษีที่ดนิ อัตรากาวหนา พ.ศ....
2.รางพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดนิ เพื่อคนจนและเกษตรกร พ.ศ.....
3. รางพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดนิ และทรัพยากร พ.ศ.....
4. รางพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ............

ผลการดําเนินงาน
2556

2557
1
1
1
1

2558

2559

หมายเหตุ
รวมกับเครือขายปฏิรูป
เสนอตอประธานรัฐสภา
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โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความเปนธรรมในอาชีพเกษตรกรรม
โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติก ารระดมความคิดเห็น เพื่อ “ไดขอสรุปประเด็นกฎหมายที่เ ปนอุปสรรคตอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดําเนินงานองคกรเกษตรกร” แตคณะกรรมการ 13 คณะประจําสภาเกษตรกรแหงชาติไดรวบรวมขอมูลปญหาดาน
การเกษตร ซึ่งตองแกไขดวยการปรับปรุงหรือเสนอกฎหมาย ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตป 2557 - ป 2559 รวม 3 ป สภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอ
รางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาดานการเกษตร รวม 10 ฉบับ โดย 4 ฉบับแรกสภาเกษตรกรแหงชาติรวมกับเครือขายปฏิรูปเสนอตอประธานรัฐสภา 4
ฉบับ ไดแก 1) รางพระราชบัญญัติวาดวยภาษีที่ดินอัตรากาวหนา 2) รางพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน 3) รางพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชน
ในการจัดการที่ดนิ และทรัพยากร 4) รางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม นอกจากนั้นมีรา งพระราชบัญญัติการสงเสริมคุมครองและพัฒนาระบบเกษตร
พันธะสัญญาที่เปนธรรม และรางพระราชบัญญัติในการจัดสวัสดิการ ซึ่งไดเสนอตอประธานสภานิติบัญญัติและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สวนรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย ไดมกี ารตราเปนพระราชบัญญัติเรียบรอยแลว รายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความเปนธรรมในอาชีพเกษตรกรรม
เปาหมาย : ไดขอ สรุปประเด็นกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดําเนินงานองคกรเกษตร
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
2556

2557

2558

2559

หมายเหตุ

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

1

เสนอประธานสภานิติบัญญัติและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

6. รางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการ พ.ศ.....

1

เสนอตอประธานสภานิติบัญญัตแิ ละรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

7. รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ.....

1

ตราเปนพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย
พ.ศ...........เรียบรอยแลว

8. เสนอใหปรับปรุงกฎหมายการคุมครองพันธุพืช
9. เสนอรางพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.... และราง
ยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืน

1
1

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

รวม

1

0

4

5

1

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ราง พรบ.

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ปงบประมาณ 2557 แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีความเห็นวา เปนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
1) ดําเนินการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรตําบลไดรอยละ 95.89 ของตําบลเป าหมาย และจัดตั้งและสรางเครือขายสภา
เกษตรกรอําเภอไดรอ ยละ 99.59 ของตําบลเปาหมาย
2) สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําขอเสนอให
หนวยงานที่รับผิดชอบแกไขปญหาดานการเกษตรได รวม 4 ป จํานวน 158 ขอเสนอปญหา ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 33 ขอเสนอปญหา
3) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดรับการพัฒนา
ถายทอดความรู รวม 4 ป จํานวน 1,409 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวปละ 344 คน นอกจากนั้นสงเสริมสนับสนุนสรางแปลงสัมมาชีพตนแบบ
ไดจํานวน 177 ราย สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 154 ราย รวมทั้งเกษตรกรไดรับความรูจากการศึกษาดูงานแปลงสัมมาชีพตนแบบถึงจํานวน
5,439 ราย
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สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีหนาที่ร วบรวมศึกษาและวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด จัดใหมีระบบ
ฐานขอมูลเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานวิจัยและองคความรูเกี่ยวกับการผลิตผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ ประกอบกับยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จัดทําฐานขอมูลดาน
การเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอโครงการจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจตอ
สํานักงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557 แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยแนะนําใหประสานขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง คือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําคูมือ “แนวทางการจัดทําฐานขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด” เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 10 เรื่อง ไดแก
1) ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
2) ขอมูลจํานวนเกษตรกรระดับหมูบ าน ตําบล อําเภอ
3) ขอมูลองคกรเกษตรกร
4) ขอมูลผูแทนสภาเกษตรกรระดับหมูบ าน ตําบล และอําเภอ
5) ขอมูลดานการผลิตและการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร
6) ขอมูลเพือ่ การเผยแพรประชาสัมพันธ
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กลยุทธที่ 1 จัดทําฐานขอมูลระดับหมูบ าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก เปนฐานขอมูล ทางเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใชใน
การพยากรณและปองกันความเสี่ยง สําหรับเกษตรกร แลหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เปาหมาย 1) เปนขอมูลที่มาจากเกษตรกรโดยตรง
2) คุณภาพความถูกตองแมนยําของขอมูล อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น
3) ประสิทธิภาพของขอมูลเปนปจจุบันครบถวนสมบูรณ สามารถนํามาใชไดทันทีที่ตอ งการ
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7) ขอมูลจากการสํารวจปญหาความตองการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
8) ขอมูลจากการหารือวิธีการผลิต การตลาด ตนทุน รายไดสินคาเกษตรที่
สําคัญในจังหวัด
9) จัดทําสรุปผลการประชุมสภาเกษตรจังหวัด
10) ขอมูลเกษตรกรดีเดนและปราชญเกษตรสาขาตางๆ ในพืน้ ที่
ผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่ 1 การจัดทําฐานขอมูลฯ ไดมีการกําหนดโครงการภายใตกลยุทธนี้ 2 โครงการโดยผลการดําเนินงาน
โครงการที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดมีการจัดทําฐานขอมูลการรับขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกรตั้งแตป 2556 ป 2557 ป 2558 และป
2559 รวมทั้งสิ้น 3,113 องคก ร และจากการรวบรวมผลการจัด ทําฐานขอมูล จากสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด 60 จังหวัด มีก ารจัด ทํา
ฐานขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 14 เรื่อง โดยขอมูลที่ดํา เนินการป 2559 สูงสุดถึงรอยละ85 ของจังหวัดที่มีการรวบรวมขอมูล
ไดแก ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร และขอมูลวิธีการผลิต ตนทุน และรายไดจากการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ สวนในป 2556 ป
2557 และป 2558 ขอมู ลที่จังหวัดดําเนินการสูงสุด ไดแก ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 73.33 รอยละ 68.33 และรอยละ
45.00 ของจังหวัดที่รวบรวมขอมูลในป 2556 ป 2557 และป 2558 ตามลําดับ รองลงมา ไดแกขอมูลผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล/
อําเภอ และขอมูลองคกรเกษตรกร รวมทั้งขอมูลดานการผลิตการตลาดตามลําดับ รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 โครงการศึกษาและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ

ขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกร (องคกร)
การจัดฐานขอมูล
1.ขอมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร
2. ขอมูลวิธีการผลิตตนทุน รายได จากการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ
3. ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร
4.ขอมูลผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ
5. ขอมูลองคกรเกษตรกร
6. ขอมูลดานการผลิตการตลาด
7. ขอมูลปญหาความตองการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตร
8. ขอมูลการเกษตรดีเดนและปราชญเกษตร
9. ขอมูลจํานวนเกษตรกรในระดับตําบล อําเภอ
10.ขอมูลเกษตรผูมปี ญหาหนี้สนิ
11.ขอมูลเกษตรกรผูมปี ญหาที่ดินทํากิน
12.ขอมูลเกษตรกรผูมีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
13. ขอมูลเกษตรกรผูมีปญหาสวัสดิการเกษตรกรและการไมไดรับความ
เปนธรรม

หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด

ผลการดําเนินงาน
2557
2558

2556

2559

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1,451

-

111

-

890

-

661

-

44
29
22
8

73.33
48.33
36.67
13.33

9
41
19
21
16

15.00
68.33
31.67
35.00
26.67

27
15
14
9

45.00
25.00
23.33
15.00

51
51
-

85
85
-

12
-

20.00
-

14
-

23.33
-

-

-

9
7

15
11.67

-

-

-

-

-

-

7

11.67

-

-

-

-

-

-

7

11.67

3,113
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เปาหมาย
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สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําฐานขอมูล ดังนี้
1) ขอมูลการรับขึน้ ทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนองคกรเกษตรกร
2) ระเบียบสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งสภาเกษตรกรแหงชาติ
4) เว็บไซตของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
5) ขอมูลบุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
6) ขอมูลแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล
7) ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตร
8) ขอมูลยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ.
ผลการดําเนินงานป 2557 โครงการสื่อสารงานสภาสูประชาชน โดยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดใหมีการประชาสัมพันธผลงาน
ของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้ง 60 จังหวัด รวม 94 ครั้งคิดเปนรอยละ 100 รวมทั้งประชาสัมพันธ
ความรูด านการเกษตร/ขาวเกษตร จํานวน 13 ครั้ง คิดเปนรอยละ 21.67 สวนสื่ อที่ใชประชาสัมพันธสูงสุด ไดแก สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ แผน
พับ คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาไดแก สื่ออิเลคทรอนิกส เชน วิทยุ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 71.66 สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทํา
โครงการสื่อสัญจรเพื่อประชาสัมพันธผลงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยนําสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด เชน การ
แกไ ขปญ หาเพื่อพั ฒนาทุเ รีย น หลง-หลิน ลั บแล ที่จังหวั ดอุตรดิตถ การรัก ษาเสถีย รภาพราคาผลผลิตการเกษตร กลุมเครือขายวิส าหกิจชุมชน
เกษตรกรรมน้ํายืน น้ําออม โดยใชระบบ QR CODE จังหวัดยโสธร กาจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันท จังหวัดศรีสะเกษ
และเยี่ยมชมกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี นอกจากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติประชาสัมพันธผลงานผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และเว็บไซต รายละเอียดตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 โครงการสื่อสารงานสภาเกษตรกรสูประชาชน
รอยละ
100
21.67
80
71.66
23.33

สรุป การดําเนินงานตามยุ ทธศาสตรที่ 2 จัดทําฐานขอมูล ดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสํานัก งานสภาเกษตรกร
แหงชาติไดจัด ทําโครงการศึกษา และจัด ทําระบบสารสนเทศเพื่อประกอบอาชีพ เสนอของบประมาณจากรัฐ บาลป 2557 แตสํานักงบประมาณ
พิจารณาแลวมีความเห็นวา เนื่องจากสํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติยังไมมีระบบสารสนเทศ ดังนั้นเบื้องตนควรประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยตรง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไมจัดสรรงบประมาณให อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําคูมือแนวทางการ
จัด ฐานขอมูล ของสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ซึ่งสํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ด ไดดํ าเนินการจัดเก็ บ รวบรวมขอมูล เพื่อใชใ นการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้นหลายจังหวัดริเริ่มจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสมของแตละจังหวัด สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชา ติ มีการ
จัดทําฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับจังหวัด เชน ขอมูลการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร องคกรเกษตรกรฯ ทั้งนี้ยังมีปญหาขาดหัวหนาสวนสารสนเทศ ซึ่งเปน
บุคลากรตําแหนงสําคัญในการขับเคลื่อนงานขอมูล

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ผลการดําเนินงาน ป 2557
เรื่องที่ประชาสัมพันธ
จํานวน
จัดใหมกี ารประชาสัมพันธผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 1. ผลการดําเนินงานของสภา (ครั้ง)
94
2. ความรูด านการเกษตร/ขาวเกษตร (ครั้ง)
13
3. สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ
- สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิว
48
- สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต
43
- นิทรรศการ
14
หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด
เปาหมาย

