ยุทธศาสตรท่ี 3 บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน
เปาหมาย 1) เกษตรกรมีสว นรวมในการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
2) งาน/โครงการตามแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมถูกนําไปปฏิบัติ
3) สภาเกษตรกรจังหวัดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอและระดับตําบล
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กลยุทธที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐานขอมูลของเกษตรกร ตั้งแตระดับหมูบานสูจังหวัด
ภายใตกลยุทธที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐ านขอมูล ของเกษตรกร ตั้งแต ระดับหมูบานสูจังหวั ดนี้ ไดกําหนดโครงการ
ดําเนินงานไวเดิม 3 โครงการ ตอมาในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติเห็นชอบใหเพิ่มเติมอีก 1 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการขับเคลื่อนแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล
จากการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลของสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดในปงบประมาณ 2557 ซึ่งมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล โดยขั้นตอนแรกรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรในตําบล สวนใหญ
เปนขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานที่เกี่ยงของ เชน ดานแหลงน้ํา คุณภาพดิน ที่ดินทํากิน การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว สัตวน้ํา จํานวนประชากรในตําบล
จํานวนเกษตรกร และอาชีพเกษตรกรรมหลักในพื้นที่ แหลงตลาด โรงงานรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ การรวมกลุม/องคกรเกษตรกร และการคมนาคม เป น
ตน รวมถึงบางจังหวัดดําเนิ นการสํารวจแบบสอบถาม ปญหาดานการเกษตรและความตองการขอเสนอแนวทางแกไขปญหาจากผูแทนเกษตรกร
จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหศักยภาพ พรอมจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรรวมกับผูมีสวนไดเสียเพื่อกําหนดปญหา และแนวทางพัฒนากา ร
เกษตรในพื้นที่ จากนั้นจัดทํารายละเอียดโครงการตามแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาที่กําหนดไว ทั้งนีจ้ ากการจัดเก็บขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด 60 จังหวัด ซึ่งมีจํานวนตําบลเปาหมายในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล รวม 5,641 ตําบล ปรากฏวาสามารถดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลแลวเสร็จ 4,511 ตําบล คิดเปนรอยละ 79.97 ตําบล รายละเอียดตามตารางที่ 10
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โครงการที่ 2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ
เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัด/สํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลแลวเสร็จ ไดมีก ารจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ โดยรวบรวมแผนพัฒนาเกษตรกรรมของตําบลตางๆในอําเภอนั้นๆ จําแนกปญหาดานการเกษตรในพื้นที่ แลวจัด
กลุมปญ หาประเภทเดียวกั น และแนวทางแกไ ขปญ หาจากตําบลตางๆรวมเปนปญ หาและแนวทางแกไขปญ หาระดับ อําเภอ พรอมทั้งจําแนกกลุม
โครงการประเภทเดียวกันจากตําบลตางๆ รวมเปนโครงการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ ซึ่งหลายจังหวัดมีการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นพิจารณาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ ซึ่งมีการจัดทําเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลภายในอําเภอนั้นๆ กอนเสนอ
เพื่อรวบรวมเปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตอไป ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด พบวา
อําเภอเปาหมายที่ตองจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ จํานวน 724 อําเภอนั้น ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ จํานวน
622 ตําบล คิดเปนรอยละ 85.91 รายละเอียดตามตารางที่ 10
โครงการที่ 3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด
หลังจากจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอแลว สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดั บอําเภอทุกอําเภอในจังหวัด จําแนกขอมูลจัดกลุมประเภทปญหาดานการเกษตร และโครงการเพื่อพัฒนาแกไ ขป ญหา ตลอดจน
รวบรวมขอมูลสภาพปญหาดานการเกษตรและปญหาจากปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอภาคการเกษตรในจังหวัด แลววิเคราะหศักยภาพ พรอมจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นผูแทนเกษตรกร รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ก ลยุทธ และ
โครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด หลังจากจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด แลวมีการจัดประชุมเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสี ย เพื่อ
พิจารณารางแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดดังกลาวกอนเสนอสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ตอไป ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลจากสํา นักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด ปรากฏวาไดมกี ารจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 54 จังหวัด คิดเปนรอยละ 90 รายละเอียดตามตารางที่ 10

ตารางที่ 10 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐานขอมูลของเกษตรกรตั้งแตระดับหมูบ านสูจังหวัด
โครงการ

หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด

แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่ผานการมีสว นรวมของเกษตรกร
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (เปาหมาย 5,641 ตําบล)
ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ ที่บูรณาการจากแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล (เปาหมาย 724 อําเภอ)
ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูม ี
สวนไดเสียเพื่อใชจัดทําแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรม (เปาหมาย 60
จังหวัด)

622

85.91

54

90
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โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล
โครงการที่ 2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับอําเภอ
โครงการที่ 3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับจังหวัด

เปาหมาย

2557
คิดเปน
จํานวน
รอยละ
4,511
79.97
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กิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวัดไปสูการปฏิบัติ
ในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดกําหนดใหเ พิ่มเติม กิจกรรม ขับ เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไ ดจากการจัด ทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวัดไปสูการปฏิบั ติ เพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมที่ ไดจากการจัดทําแผนฯ ซึ่ง
ในชวง 4 ป ของยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 ไดแบงกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอและจังหวัดไปสูการปฏิบัติ ออกเปน 2 สวน ไดแก
1) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอและจังหวัดในป 2557 ไปสูการปฏิบัติ ปรากฏ
วา สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัดไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินโครงการที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอและจังหวัด ดังนี้ เปนโครงการที่สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการเองจํานวน 4
โครงการ งบประมาณดําเนินการ 90,684 บาท อีกสวนหนึ่งประสานเสนอองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด นําเขา
แผนขององคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ไวจํานวน 455 โครงการ วงเงินงบประมาณ 135.52 ลานบาท และมี
โครงการที่ อบต./เทศบาลและอบจ. นําไปดําเนินการในพืน้ ที่แลว 114 โครงการ งบประมาณ 8.34 ลานบาท นอกจากนั้นยังไดประสานเสนอโครงการ
ใหหนวยงานราชการในจังหวัด/ภาคและสวนกลางสนับสนุน โดยหนวยงานไดนําเขาแผนไว 472 โครงการ วงเงินงบประมาณ 210.71 ลานบาท และ
หนวยงานราชการไดนําโครงการไปดําเนินการแลว 94 โครงการ งบประมาณ 62.50 ลานบาท รายละเอียดตามตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอและจังหวัดไปสูการปฏิบัติ
ป 2558 (รวบรวมจาก 60จังหวัด)
การดําเนินการโครงการ
จํานวนโครงการ
งบประมาณ (บาท)
1 สกจ./สภจ.ดําเนินการเอง
4
90,684
2. อบต./เทศบาล/อบจ.
- นําเขาแผนไว
455
135,520,499
- นําโครงการไปดําเนินการแลว
114
8,341,099
3. หนวยงานราชการในจังหวัด/ภาค/สวนกลาง
- นําเขาแผนไว
472
210,719,940
- นําโครงการไปดําเนินการแลว
94
62,505,405
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2) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลในป 2559 ไปสูการปฏิบัติ
โดยในปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเปาหมาย อําเภอละ 1 ตําบล รวม 77 จังหวัด 888 ตําบล เพื่อใหไดแผนพัฒนาอาชีพ โดยปรับเปลี่ยนชนิดการ
ทําเกษตรกรรม หรือปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรที่มีอยูเดิมใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความตองการของตลาด มุงแกไขปญหาราคาสินคาเกษ ตร
รวมทั้งไดปญหาการเกษตรในพื้นที่ที่สําคัญอยางนอย 4 เรื่อง ไดแก ปญหาหนี้สิน ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ปญหาสวัสดิการ
สิทธิเกษตรกรและการไมไดรับความเปนธรรม รวมทั้งปญหาการเกษตรอื่นๆในพื้นที่ ซึ่งผลการขับเคลื่อนงานไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกร รม
ตําบลแลวเสร็จจํานวน 856 ตําบล จากเปาหมาย 888 ตําบล มีการจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคาเพื่อแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรได
จํานวน 226 องคกรจากเปาหมาย 888 องคกร ประสานใหเกษตรกรผูมีปญหาสําคัญทั้ง 4 เรื่อง สามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบช วยเหลือ
แกไขปญหา จํานวน 57,709 ราย ในจํานวนนี้เกษตรกรผูมี ปญหาไดรับการชวยเหลือแกไ ขปญหาจากหนวยงานรับผิดชอบแลว 12,403 ราย
เกษตรกรที่เหลืออยูระหวางดําเนินการ รายละเอียดตามตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล ใน ป 2559 ไปสูการปฏิบัติ
เปาหมาย

226 องคกร
8,810 ราย
1,326 ราย
14,036 ราย
875 ราย
23,455 ราย
8,724 ราย
11,408 ราย
1,478 ราย
57,709 ราย
12,403 ราย
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1. จํานวนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล (เปาหมาย 888 ตําบล)
2. จัดตัง้ กลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรเพื่อแกไขปญหาราคาสินคา
(เปาหมาย 888 องคกร)
3. เกษตรกรผูม ีปญหาหนี้สินสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยแกไขปญหา
4. เกษตรกรผูม ีปญหาหนี้สินไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
5. เกษตรกรผูม ีปญหาที่ดนิ ทํากินสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลือแกไข
6. เกษตรกรผูม ีปญหาที่ดนิ ทํากินไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
7. เกษตรกรผูม ีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลือแกไข
8. เกษตรกรผูม ีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
9. เกษตรกรผูม ีปญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตร และการไมไดรับความเปนธรรม สามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลือแกไข
10. เกษตรกรผูม ีปญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตร และการไมไดรับความเปนธรรมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
รวมเกษตรกรผูมีปญหายื่นเรื่องใหใหหนวยงานชวยเหลือแกไขทั้ง 4 ปญหา
รวมเกษตรกรผูมีปญหาไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน ทั้ง 4 ปญหา

ผลการป 2559
(รวบรวมจาก 77
จังหวัด)
856 ตําบล
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กลยุทธที่ 2 บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด กลุมจังหวัดและภาค เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
ในปงบประมาณ 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดประชุมสัมมนาถายทอดความรูแกส มาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และ
พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยแบงสัมมนาเปน 4 ภาค จํานวน 2,197 คน เกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล และ
บูรณาการเชื่อมโยงจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมอําเภอและจังหวัด จากนั้นในปงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดไดจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล เชื่อมโยงเปนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ และระดับจังหวัด แลวจัดสงแผนพัฒนาเกษตรกรรม
จังหวัดใหสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยไดมีการจัดทํา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติข้นึ
ในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และแตงตั้ง
คณะทํางานจัดเตรียมขอมูลแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งคณะทํางานฯไดดําเนินการประมวลขอมูลจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด รวมกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ แลวนําเสนอตอคณะกรรมการดานยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ
งบประมาณ โดยตอมาในปงบประมาณ 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นตอรางแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีผูแทนจากสภาเกษตรกรแหงชาติ องคกรดานการเกษตร ภาคเอกชน และหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของเขารวมระดมความคิดเห็น จํานวน 44 คน จากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดปรับปรุงแกไขรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมตาม
ขอเสนอที่ประชุม แลวไดมีการนํา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมดังกลาวเสนอประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกสภาเกษตรก ร
จังหวัด พนักงาน หนวยงานราชการ องคกรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของในการจัดสัมมนา เรื่อง “สานพลังประชารัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกร ภาคเกษตรสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ” ที่เมืองทองธานี ในปงบประมาณ 2559 โดยมีผูเขาสัมมนาจํานวน 2,420 คน มีการ
แบงกลุมระดมความคิด เห็นตามยุ ท ธศาสตรของแผนแมบ ทฯ และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไ ดป รับปรุงแกไข (ราง) แผนแมบ ทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ไดมีการจัดสงแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับสมบูรณตอนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปงบประมาณ 2559 รายละเอี ยด
ตามตารางที่ 13

ตารางที่ 13 กลยุทธที่ 2 บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกลุมจังหวัดและภาคเปนแผนแมบทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
โครงการ/กิจกรรมที่ดาํ เนินการตาม
กลยุทธ

ไดแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานกระบวนการมี
สวนรวมของผูมีสว นไดเสียรวมทั้งเชื่อมโยงแผนแมบท
ระดับจังหวัด
- ผูเขารวมประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจในการ
จัดเก็บวิเคราะหขอ มูลดานการเกษตรในพืน้ ที่ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล และบูรณาการเชื่อมโยง
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอและจังหวัด

2. ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นตอ
- ไดรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานการ
รางแผนแมบทเพื่อพัฒนา เกษตรกรรม ประชุมระดมความคิดเห็นแกไขจากคณะกรรมการดาน
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร สภาเกษตรกรแหงชาติ องคกรดาน
การเกษตรภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดสัมมนา เรื่อง “สานพลังประชา
รัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกร ภาคเกษตรสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

- ไดรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานการ
ประชาพิจารณระดมความคิดเห็นสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด รวมกับหนวยงานราชการ องคกรดาน
การเกษตร ภาคเอกชนและภาคีที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติฉบับ
สมบูรณ

ผลการดําเนินงาน
2556
2,197
คน

2557
-

2558
1 แผน
44 คน

2559
1 แผน
2,420 คน

รวม
1 แผน
4,691 คน
2,197 คน

2,197
คน

1 แผน
44 คน

1 แผน
44 คน

1 แผน
2,420 คน

1 แผน
2,420 คน
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โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับชาติ
1. ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป
2556-2559 สูการปฏิบัตเิ พื่อพัฒนา
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน

เปาหมาย
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3) การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมมีการเชื่อมโยงตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตํา บล ประมวลขอมูลเปนแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับอําเภอและระดับจังหวัด จากนั้นบูรณาการเปนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
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2) งาน/โครงการตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมไดมีการประสานเพื่อนําแผนพัฒนาเกษตรกรรมไปสูการปฏิบัติ ทั้งในระดับตําบล ระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด โดยประสานเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนเสนอองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/ หนวยงานในระดับ
จังหวัด/ภาคและสวนกลาง ซึ่งมีการนําไปดําเนินการแลวบางโครงการ และบางสวนหนวยงานไดบรรจุเขาแผนของหนวยงานไวเพื่อดําเนินการตอไป
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กลยุทธที่ 3 ติดตามผลกานดําเนินงานของสวนราชการตามแผนแมบท
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบท
สืบเนื่องจากไดมกี ารจัดสงแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติฉบับสมบูรณใหนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปงบประมาณ 2559 ซึ่ง
ขณะนีอ้ ยูระหวางรอผลการพิจารณาวา รัฐบาลจะมีบัญชาใหดําเนินการตามยุทธศาสตร และโครงการที่เสนออยางไรบาง จึงยังไมมีการดําเนิน โครงการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบทในชวงยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 ที่ผานมา
สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบ น
1) ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ เกษตรกรมีสวนรวมในการเขารวมประชุมระดมวามคิดเห็นการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล สวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดมีการเชิญผูแทนเกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
ประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเชนเดียวกัน ทั้งนี้การจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการดานยุทธศาสตรฯ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จากนั้นมีการจัดประชุมประชาพิจารณ
(ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศรวมพิจารณาใหความคิดเห็น

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
เปาหมาย
1) สรางจังหวัดตนแบบจัดการสินคาเกษตรครบวงจร และขยายผลสูจังหวัดอื่น
2) เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการถายทอดความรูเ พื่อปรับตัวรองรับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

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

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ในอาชีพเกษตรกรรม ไดมีการกําหนดกลยุทธไวเดิม 4 กลยุทธ ตอมาตน
ปงบประมาณ 2558 มีการกําหนดกลยุทธที่ 5 เพิ่มขึ้นอีก 1 กลยุทธ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
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มีการเชื่อมโยงธุรกิจชือ้
ขายสินคาเกษตรระหวาง
สถาบันเกษตรกรจังหวัด
ละ ๑ เรื่อง รวม ๗๗
เรื่องตอป

กิจกรรมที่จังหวัด
จํานวน
ดําเนินการ
จังหวัด
การสรางเครือขาย
สินคาเกษตร (ตัง้
องคกรเกษตรกร
รายสินคา)

23

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน ป 2558
(รวบรวมจาก 60 จังหวัด)
หมายเหตุ
จํานวน
จํานวน
ชนิดสินคา
องคกร
สมาชิก
ที่จัดตั้ง
154
3,028 ขาวอินทรีย, ขาวไรซเบอรี่แบบ
- ไมไดรับจัดสรรงบประมาณให
อินทรีย, ขาวขาวหอมมะลิ 105, ดําเนินโครงการนีเ้ นื่องจากเปน
เมล็ดพันธุขา ว, ขา, ตะไคร,ถั่ว
ภารกิจกระทรวงเกษตรและ
เขียว, ผักปลอดสารพิษ, เห็ด,
สหกรณ
ขาวโพดขาวเหนียว, ปาลมน้ํามัน,
ทุเรียน, มันสําปะหลัง, ไก
พืน้ เมือง, หอยแครง, โคเนือ้ ,
กระบือ, แพะ, แกะ
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ตารางที่ 14 โครงการสรางมูลคาเพิ่มและเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรที่เปนธรรม (ระดับสถาบันเกษตรกร)

กลยุทธที่ 2 สรางอํานาจตอรองใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต
โดยภายใตกลยุทธนีก้ ําหนดไว 1 โครงการ ไดแก โครงการติดตามและรวมมือการเจรจาซื้อขายสินคาเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่ง
โครงการนีไ้ มไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป 2557 จากสํานักงบประมาณเนื่องจากเห็นวาเปนภารกิจของกระทวงเกษตรและสหกรณ
กลยุทธที่ 3 สรางการเรียนรูและพัฒนาของเกษตรกรที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและสถานการณโลก โดยภายใตกลยุทธนี้กําหนดไว 2
โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 2 โครงการเตรียมความพรอมเกษตรกรรองรับการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกําหนดกิจกรรมภายใตโครงการไว 2
กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ 1 สั มมนาและศึก ษาดู งานหลัก สู ตร “การศึก ษาเรีย นรูเปรียบเทีย บดานการเกษตร กลุม ประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” แกสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ ปละ 4 รุน ๆละ 20 คน รวม 120 คนตอป รวม 4 ป 480 คน ซึ่งผลการดําเนินงานจัดสัมมนาและศึกษา
ดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในป 2557 และป 2558 รวม 10 8 คน
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
กิจกรรมที่ 2 จัดระบบการจัดการสินคาเกษตรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกิจกรรมนี้ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากเห็นวาเปนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โครงการที่ 1 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินโครงการนี้ เนื่องจากมีความเห็นวาเปนภารกิ จของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กลยุทธที่ 4 สิทธิประโยชนและสวัสดิการของเกษตรกร

68

ภายใตกลยุทธที่กําหนดไว 1 โครงการ ไดแก โครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมแกเกษตรกร โดยโครงการนี้ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ แตอยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการใหสภา
นิตบิ ัญญัติแหงชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป
โดยในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีมติใหเพิ่มเติม กลยุท ธที่ 5 พั ฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งในปงบประมาณ 2559 มีสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป
รวม 15 โครงการ จําแนกเปน 5 กลุมสินคา ไดแก แปรรูปยางพารา ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง พลังงานทดแทนและขาว โดยแบงเปนความกาวหน า
การดําเนินงาน ไดแก อยูระหวางขั้นตอนการจัดเตรีย มเอกสาร/จัดทําโครงการ จํานวน 7 โครงการ อยูระหวางขอกูเงิน/ยื่นขอใบอนุญาต/จัดตั้งบริษัท
หรือองคกร จํานวน 4 โครงการ อยูระหวางรอการอนุมัตเิ งินกูและใบอนุญาต 3 โครงการ ทั้งนี้ มีโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินกูแลว 1 โครงการ
สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
1) แมจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการสรางมูลคาเพิ่ม และเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรที่เปนธรรม เพื่อสรางจังหวัด
ตนแบบจัดการสินคาเกษตรครบวงจน และขยายผลสูจังหวัดอื่น แตสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานั กงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดดําเนินการจัดตั้งองคกร
เกษตรกรรายสินคา และสรางเครือขายสินคาเกษตรไดจํานวน 23 จังหวัด
2) สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติไดเขาสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร “การศึกษาเรียนรูเปรียบเทียบดานการเกษตร กลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อปรับตัวรองรับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรท่ี 5 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคการเกษตร
เปาหมาย
1) สภาเกษตรกรจังหวัด สภาเกษตรกรแหงชาติมีการรมมือกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่
2) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการฟารมตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด
3) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรมนี้ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การสรางความรวมมือระหวางสภาเกษตรกรรวมกับหนวยงานตางๆในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และประสานระหวางสภาเกษตรกรจังหวัดดวยกันซึ่งจําแนกลักษณะความรวมมือไดเปน การจัดทําขอตกลงความรวมมือดําเนิน
กิจกรรม/โครงการระหวางสภาเกษตรกรกับหนวยงาน/องคกรตางๆ และการประสานงานและบูรณาการรวมมือดําเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งนี้ในป
2557 มีผลการประสานงาน/บูรณาการจํานวนสูงที่สุด 137 เรื่อง รองลงไปไดแกป 2556 จํานวน 102 เรื่อง และป 2558 จํานวน 33 เรื่อง
นอกจากนั้นมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอื่นในป 2558 สูงสุด จํานวน 64 ขอตกลง รองลงมาป 2557 จํานวน 59 ขอตกลง
ป 2556 จํานวน 17 ขอตกลง และป 2559 จํานวน 3 ขอตกลงตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 15
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เปาหมาย

หนวยงาน/องคกรตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดาน
การเกษตรในพืน้ ที่

สภาเกษตรกรจังหวัด สภา
เกษตรกรแหงชาติ มีการรวมมือ หนวยงานของรัฐ
กับหนวยงาน/องคกรตางๆ ใน
องคกรปกครองสวน
การพัฒนาแกไขปญหาดาน
ทองถิน่
การเกษตรในพืน้ ที่

ประสานงาน/การบูรณาการ

จํานวนขอตกลงความรวมมือ/การรวมมือดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ระหวางสภาเกษตรกรกับหนวยงาน/องคกรตางๆ
2556
2557
2558 2559
52
17
20
0

รวม
89

การจัดทํา MOU

8

17

15

1

41

ประสานงาน/การบูรณาการ
การจัดทํา MOU
ประสานงาน/การบูรณาการ
การจัดทํา MOU
ประสานงาน/การบูรณาการ
การจัดทํา MOU
ประสานงาน/การบูรณาการ
การจัดทํา MOU

39
1
9
0
2
3
0
5

99
24
14
5
7
10
0
3

10
25
2
8
1
8
0
8

0
0
0
1
0
1
0
0

รวมการประสานงาน/การบูรณาการ (เรื่อง)

102

137

33

0

148
50
25
14
10
22
0
16
272

รวมการจัดทํา MOU (ขอตกลง)

17

59

64

3

143

ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
ระหวางสภาเกษตรกร
จังหวัดดวยกัน

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตารางที่ 15 การสรางความรวมมือระหวางสภาเกษตรกรรวมกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่
กิจกรรม : การเสริมสรางความรวมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนของสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแหงชาติ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดานการจัดการฟารม
กลยุทธที่ 2 นี้ มีเปาหมายใหเกษตรกรไดระดมความรูแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการฟารมตั้งแตการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญ 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร โดยสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดประสานหนวยงานถายทอดความรูแกเกษตรกรดานการละ ลด เลิก ใชสารเคมี และการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย รวมทั้งถายทอดความรูการ
ผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP, Q และอินทรีย รวม 1,334 ราย สวนกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา ฝกอบรม ถายทอด
เทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพอยางครบวงจรในป 2559 จํานวน 14,231 ราย นอกจากนั้นยังดําเนิน
โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร โดยมีการรวมกลุมรายสินคาและไดรับการถายทอดความรูแนวทาง
พัฒนากิจกรรมเกษตรในฟารมดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งวิธีจัดทําแผนการผลิต ในป 2559 จํานวน 14,069 ราย รวมเกษตรกร
ไดรับการถายทอดความรูด านการจัดการฟารม ในป 2558 และป 2559 จํานวน 29,634 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดานการจัดการฟารม

เกษตรกรเปาหมายไดรับ
การถายทอดความรู
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการจัดการฟารมตัง้ แต
การผลิต การแปรรูป และ
การตลาด

โครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร
- จํานวนเกษตรกรที่ละ ลด เลิก ใชสารเคมี การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ราย)
- เกษตรกรเขารวมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP,Q, อินทรีย (ราย)
2. กิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอด
เทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อยางครบวงจร
3. โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร
- จํานวนเกษตรกรที่รวมตัวเบือ้ งตนเปนกลุมของเกษตรกรรายสินคาเกษตรรับ
การชีแ้ จงถายทอดความรูแนวทางพัฒนา กิจกรรมเกษตรในฟารม ดานการผลิต การ
แปรรูป การตลาดและกิจกรรมใหมรวมทั้งวิธีการจัดทําแผนการผลิต
รวมจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูด า นการจัดการฟารม (ราย)

385
949
14,231

1,334

รวม

385
949
14,231

14,069

14,069

28,300

29,634
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เปาหมาย

จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการ
ถายทอดความรูดา นการ
จัดการฟารม (ราย)
2558
2559

กลยุทธที่ 3 การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรสงเสริม/พัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรแบบผสมผสาน/เกษตรอินทรีย

จํานวนจํานวนเกษตรกรที่ไดรบั การ
ถายทอดความรูมุงพึ่งพาตนเองดวย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ราย)

2557

2558

2559

100

112

1,687

1,899

98

300
98

1,785

2,297

โครงการสงเสริมปลูกพืช หลังนา

300

โครงการจัดทํานาหญาทดแทนในพืน้ ที่นาขาวไมเหมาะสมสนับสนุนการเลีย้ งโคนม
รวมจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู มุงพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ราย)

รวม

100

412
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กลยุทธที่ 3 นีม้ ีเปาหมายเกษตรกรไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่ง
สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดดําเนินโครงการที่สําคัญภายใตกลยุทธนี้ 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการอบรมหลักสูต ร
สงเสริม/พัฒนาการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน/เกษตรอินทรีย ป 2557 ป 2558 และป 2559 จํานวน 1,899 ราย
2) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลังนา ดําเนินการในป 2558 จํานวน 300 ราย และ 3) โครงการจัดทํานาหญาทดแทนในพื้นที่นาขาวไมเหมาะสม
สนับสนุนการเลี้ยงโคนมในป 2559 จํานวน 98 ราย รวมเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูระบบเกษตรกรรมยั่งยื นทั้ง 3 ป ตั้งแตป 2557 ป
2558 และป 2559 รวม 2,297 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
เป า หมาย : เกษตรกรเป า หมายได รั บ การถ า ยทอดความรู แลกเปลี่ ย นประสบการณ การพึ่ง พาตนเองด ว ยระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
ตัวชี้วัด
: จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่มกี ารปรับปรุงกิจกรรมแบบทําการเกษตรมุง พึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน)
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เปาหมาย

1) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง
2) องคกรเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณในการพัฒนาการจัดการ
องคกร เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ประกอบดวย 2 กลยุทธ และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การยกระดับความคิดของเกษตรกร
มีผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สําคัญภายใตกลยุทธที่ 1 นี้ เพื่ อถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณปรับแนวคิดมุงพึ่งพา
ตนเอง จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ไดแก 1) จัดอบรมบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรในป 2557 และป 2558 จํานวน 406 ราย
2) โครงการศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป 2558 และป 2559 จํานวน 102 ราย 3) โครงการผลิตสารชีวภัณฑเพื่อลดตนทุน
การผลิต/ผลิตปุยอินทรียวิถีพอเพียง ในป 2558 จํานวน 90 ราย และ 4) โครงการพัฒนาทักษาและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตอยางยั่งยืนในป 2558 จํานวน 40 ราย รวมจํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณในการ
ปรับทัศนคติแนวคิดมุง พึ่งพาตนเอง จํานวน 638 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 18
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ยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
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สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
1) สภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแหงชาติ มีการประสานงานรวมมือดําเนินกิจกรรม/โครงการระหวางสภาเกษตรกรกั บ
หนวยงาน/องคกรตางๆ ตั้งแตป 2556-ป 2559 รวม 272 เรื่อง และจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอื่น รวม 143 ขอตกลง
2) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ ดานการจัดการฟารม ป 2557 และ ป 2558 รวม 29,634 ราย
3) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูแ ละแลกเปลี่ยนประสบการณดานระบบเกษตรกรรมยั่งยืนป 2557 ป 2558 และป 2559
รวม 2,297 ราย

ตารางที่ 18 กลยุทธที่ 1 ยกระดับความคิดของเกษตรกรกร

เปาหมาย

2558
365

2559

โครงการศึกษางานดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการผลิตสารชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต/ผลิตปุย
อินทรียวิถีพอเพียง

63

39

90

90

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดา น
อาชีพและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

40

40

จัดอบรมบัญชีครัวเรือนและบัญชีตน ทุนอาชีพ

รวมจํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง (ราย)

2557
41

รวม

41

558

406

39

102

638
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เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณใน
การปรับทัศนคติ แนวคิดมุง พึ่งพาตนเอง
(จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุง
พึ่งพาตนเอง)

โครงการ/กิจกรรม

จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณในการปรับทัศนคติ
แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง (ราย)

75

76
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กลยุทธที่ 2 การจัดองคกรเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 นี้ มีโครงการและกิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ ไดแก
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร โดยสนับสนุนสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเปนกลุม/องคกร ผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน เชน GAP, Q, อินทรีย ในป 2558 จํานวน 85 กลุม/องคกร
2) โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร โดยสนับสนุนสงเสริมใหกลุม/องคกรสามารถใหบริการ
ธุรกิจ/กิจกรรมแกสมาชิก เชน การถายทอดความรูแ ปรรูป รวมขาย และรวมผลิตปจจัยการผลิต เปนตน ในป 2559 จํานวน 417 องคกร
รวมกลุม/องคกรเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นในการพัฒนาจัดการองคกรในป 2558 และป
2559 จํานวน 502 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 19

ตารางที่ 19 กลยุทธที่ 2 การจัดองคกรเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรมที่ดาํ เนินการตามกลยุทธ

จํานวนองคกรเกษตรกร
เปาหมายในพื้นที่ไดรับการ
ถายทอดความรู (กลุม/องคกร)
2558

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร
- จํานวนเกษตรกรที่รวมตัวเปนสมาชิกของกลุม/องคกร ใน
การประกันคุณภาพสินคาเกษตร ( GAP,Q, อินทรีย)

85

85

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

รวมจํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ ทีไ่ ดรับการถายทอดความรู (กลุม/องคกร)

2559

85

417

417

417

502
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สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
1) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง
ตั้งแตป 2557 – ป 2559 รวม 638 ราย
2) จํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ ไดรับการถายทอดความรูเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตั้งแต ป 2558 –
ป 2559 จํานวน 502 กลุม/องคกร
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องคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ ที่ ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณในการพัฒนาการจัดการองคกร เพื่อ
สรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
(ตัวชีว้ ัด : จํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ ที่
ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณในการพัฒนาการจัดการองคกร
เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม)

รวม
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สวนที่ 3
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564
1.วิสัยทัศน
“สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
มุงใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ”
2. พันธกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานใน
การใชเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณสํารวจ/จัด เก็ บขอมูลปญหา ความตองการพั ฒนาแกไ ข
ปญหาดานการเกษตร และสื่อสารคําแนะนําแนวทางแกไขปญหา
2. เพิ่มศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานในการ
วิเ คราะห /สั ง เคราะห ขอมู ล ดานการเกษตร หรือ การวิเ คราะห ส ภาพแวดลอ ม แลวแตก รณี
รวมทั้งวิธีการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายหรือวิธีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ
3. ประสานกั บ หน ว ยงานทั้ ง ภาคราชการ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
สถาบันการศึกษาภาคเอกชน และเกษตรกรเปาหมายในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่ไดจาก
การจัดทําแผนไปสูการปฏิบัติ
4. สงเสริมสนับ สนุนองคค วามรูดานการจัด การฟารมแกเ กษตรกรตนแบบ
ตั้งแตการวาง แผนการผลิต ดําเนินการผลิต แปรรูป และการตลาด รวมทั้งการกําหนดแนว
ทางแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีเกิดผลผลิตที่แตกตาง หรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิตใหมทําใหลดตนทุน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลคาสินคา
5. สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคา
ดําเนินการผลิตโดยใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรจาก
เดิมที่มุงขายวัตถุดิบไปสูการแปรรูปเพิ่มมูลคา
6. ประสานหนวยงานพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจของกลุม/
องคกรเกษตรกรรายสินคาที่มงุ ผลิตสินคาเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลคา
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3. เปาหมาย
เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
4. ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของเกษตรกร องคกรเกษตรกรเปาหมาย ไดรับการพัฒนา
อาชีพเปนเกษตรอุตสาหกรรม ในป 2560 - ป 2564 รอยละ 17 ตอป
5. ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
เกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมสิ ังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร
ยุวเกษตรกรและเครือขาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกร
สูเกษตรอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 1
สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
****************************

1. สถานการณ
ในปการผลิต 2557/58 มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 5.9 ลานครัวเรือน
ซึ่ ง เป น ประชากรแรงงานเกษตร อายุ 15-64 ป จํ า นวน 17.86 ล า นคน ส ว นใหญ เ ป น
เกษตรกรรายยอย การพั ฒนาการเกษตรถูก กําหนดใหเ ปนแนวทางการพัฒนาที่สําคั ญของ
ประเทศมาตั้ง แต แผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 1 จนถึ งป จจุบั น แต มีก ารปรับ เปลี่ ย นเป าหมายและ
แนวทางในแตละแผนใหส อดคลองกั บสถานการณ และแนวโนมปญหาของภาคเกษตรและ
เศรษฐกิจสังคมโดยรวมในชวงเวลานั้นๆ เปาหมายของแผนพัฒนาโดยสวนใหญมุงเนนความ
เจริ ญ เติ บ โตทางดา นเศรษฐกิ จ การเกษตร และการยกระดั บ รายไดข องเกษตรกรใหสู ง ขึ้ น
อย า งไรก็ ต ามป ญ หาของภาคการเกษตรยั ง คงมี อ ยู ม ากตั้ ง แต ก ารผลิ ต การแปรรู ป จนถึ ง
การตลาด ในการนี้สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดศึกษาปญหาและความตองการของผูนํา
เกษตรกรไทยที่ เ ป น สมาชิ ก สภาเกษตรกรจั ง หวั ด 77 จั ง หวั ด ระหว า งตุ ล าคม 2556 –
มีนาคม 2557 ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
1.1) ปญหาของเกษตรกร มีดังนี้
1.1.1) ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากปจจัยการผลิต มีราคาสูง ทั้งจาก
เมล็ดพันธุ อาหารสัตว ปุยเคมี สารเคมีทางการเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากคุณภาพของ
ดินต่ําลง เพราะเกษตรกรไมไดปรับปรุงบํารุงดิน รอยละ 17.4 ไมมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ สงผล
ใหมีขอจํากัดในการเขาถึงสนับสนุนทรัพยากรจากภาครัฐ เนื่องจากปญหาแหลงน้ําไมเพียงพอ
กับการเกษตร เกษตรกรสวนมากยังตองอาศัยน้ําฝน ขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดี และสภาพ
อากาศแปรปรวน ทําใหเกษตรกรขาดแคลนน้ําในฤดูแลง รวมทั้งเผชิญกับภาวะน้ําทวม น้ําเสีย
น้ําเค็ม นอกจากนั้นยังมีสาเหตุจากขาดแคลนแรงงาน และคาจางสูง
1.1.2) เกษตรกรยั ง มี ข อ อ อ นด อ ยเรื่ อ งความรู ท างการผลิ ต ขาด
การศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เชื่อมโยงกับการผลิต ขาดการศึกษาคนควาขอมูลเพื่อวางแผนการ
ผลิต การตลาด รวมทั้งยังไมมกี ารสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรเทาที่ควร
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1.1.3) คุณภาพผลผลิตจากการขาดความรูท างการผลิต และการผลิต
ที่เชื่อมโยงกับการตลาดทําใหผลผลิตมีปญหาทั้งคุณภาพมาตรฐาน ราคา และปริมาณที่ไมพอ
กับความตองการของตลาด
1.1.4) ปญหาหนี้สินที่เกิดจากรายรับที่ ต่ํากวารายจาย โดยเฉพาะใน
ภาวะที่คาครองชีพสูง
1.1.5) เกษตรกรขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งทําใหขาดอํานาจในการ
ตอรอง นอกจากนีย้ ังมีขอ จํากัดในเรื่องเงินลงทุนทางการเกษตร
1.2) ความตองการแกไขปญหาของเกษตรกร
1.2.1) แก ป ญ หาด ว ยตั ว เกษตรกร ด ว ยการตั้ ง กลุ ม หรื อ องค ก ร
การเกษตรในการจัดการปญหาดวยตนเอง เชน กลุมจําหนายผลผลิตเพื่อสรางอํานาจในการ
ตอรอง กลุมซือ้ ปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุน
1.2.2) แกไขโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเกษตรกรตองการให
ภาครัฐออกนโยบายที่แกไขปญหาไดตรงจุด ทํางานเชิงรุกอยางจริงจัง ใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชน ลดนโยบายประชานิยม ออกกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอเกษตรกร ฯลฯ
จากผลการดํ า เนิ น งานของสภาเกษตรกรแห ง ชาติ สํ า นั ก งานสภา
เกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผานมาตั้งแต
ปงบประมาณ 2556 จนถึงปจจุบัน ไดมีการดําเนินการโดยสภาเกษตรกรเปนแกนกลางในการ
ประสาน รวบรวมขอมูลปญหาความตองการจากเกษตรกร เชื่อมโยงใหหนวยงานภาครัฐที่มี
หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หา หรื อ บางเรื่ อ งสภาเกษตรกรดํ า เนิ น การ ส ง เสริ ม
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนแกไขปญหา และพัฒนาการเกษตร แตสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศรุนแรงขึ้น สงผลใหเกิดภาวะภัยแลง น้ําทวม การเพิ่มของ
ประชากร สงผลตอปญหาที่ดินทํากินและทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ดินเสื่อมโทรม
แหลงน้ําขาดแคลน นอกจากนั้นมีการรวมกลุมประชาคมทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆใน
ภูมิภาค ทําขอตกลงเพื่อประโยชนท างเศรษฐกิจของประเทศ ในกลุมการเจรจาการคาเพื่อ
ประโยชนระหวางประเทศคูคา มาตรการกีดกันทางการคาตางๆ การแขงขันทางการคาสูงขึ้น
ทั้งดานตนทุน คุณภาพ และรูปแบบความแตกตางของสินคาและผลิตภัณฑ เปนตน สงผลให
ปญหายิ่งซับซอนขึ้น เกษตรกรตองปรับตัวสูง การแกปญหาใหแกเกษตรกรจึงตองดําเนินการให
รวดเร็ว และแกไขไดครอบคลุมตรงประเด็น ดังนัน้ บุคลากรของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จึงตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ รวมรวม
ขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาดานการเกษตร

82

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

2. เปาประสงค
เกษตรกรที่มปี ญหาเดือดรอนสามารถแจง และรับคําแนะนําการแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1) จํา นวนพนัก งานสํ านั ก งานสภาเกษตรกรแหง ชาติ และสํ า นั ก งานสภา
เกษตรกรจังหวั ด รวมทั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจั งหวั ด เปาหมาย ไดรับ การถายทอดความรู
พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหาได
ครบจํานวนเปาหมายในป 2564
3.2) สํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ด ทั้ง 77 จังหวัด สามารถจัด ใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและแกไขปญหา รวมทั้งสามารถขยายเครือขายสื่อสารไปยัง
อําเภอและตําบลไดครบ 888 อําเภอ และ 7,403 ตําบลในป 2564
4. ตัวชี้วัด
4.1) รอยละ 70 ของจํานวนพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผานการฝกอบรม สัมมนา
พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ วิเคราะห ขอมูลและจัดทําขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหา
มีความรูค วามเขาใจ สามารถนําความรูไปปฏิบัติ
4.2) ร อ ยละ 70 ของจํ า นวนเรื่ อ งที่ ร วบรวมหรื อ รั บ เรื่ อ งป ญ หาไว แล ว
สามารถดําเนินการแกไขหรือสงตอใหหนวยงานรับผิดชอบ
4.3) รอยละ 70 ของจังหวัดเปาหมาย สามารถจัด ใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน และแกไขปญหา รวมทั้งสามารถขยายเครือขายสื่อสารไปยังอําเภอและตําบล
เปาหมาย
5. แนวทางการพัฒนา
5.1) พั ฒนากระบวนการรับ รูข อเท็จ จริงของปญ หา นํา ปญ หามาวิเ คราะห
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและเสนอหนวยงานรวมทั้งติดตามผลการชวยเหลือ
5.1.1) พั ฒ นากระบวนการรั บ รู ข อ เท็ จ จริ ง ของป ญ หา โดยสภา
เกษตรกรจังหวัด/สํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ประชาสัมพั นธบ ทบาทของสภาเกษตรกร
จังหวั ด/สํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ในการรับ เรื่องปญ หาความเดือดรอนของเกษตรกร
เพื่อ ใหเ กษตรกรผูมีป ญ หาเดือ ดรอ นสามารถแจ งหรื อยื่น เรื่อ ง ซึ่ งเมื่ อรับ เรื่ อ งปญ หาความ
เดื อ ดร อ น หรื อ รั บ ทราบว า พื้ น ที่ ใ ดมี ค วามเดื อ ดร อ น ขั้ น แรก ควรลงพื้ น ที่ เ พื่ อ รวบรวม
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ขอเท็จจริงของปญหา โดยวิธีสังเกต สัมภาษณ หารือกลุมยอยเกษตรกรผูเดือดรอน (Focus
Group) เพื่อรวบรวมขอมูลปญ หา สาเหตุของปญหา ความเสีย หายที่เกษตรกรไดรับ หรือ
คาดการณวาจะเกิดขึ้นตอไป ขอเสนอความตองการหรือแนวทางการแกไขปญ หาจากพื้นที่
ขอมูลหนวยงานที่รับผิดชอบ ขั้นที่สอง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบแกไขปญหาในการเตรียมเอกสารขอมูลจากเกษตรกรผูเดือดรอนกอนยื่นเรื่อง
หรื อเชิญ หน วยงานรั บ ผิ ด ชอบไปรว มชี้ แจงการเตรีย มเอกสารเพื่อ ยื่น เรื่ อง จากนั้น ขั้น ที่ 3
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห สังเคราะห เพื่อจัดทําขอเสนอแนวทาง
พั ฒ นาแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งนั้ น ๆ ซึ่ ง ควรมี ส าระสํ า คั ญ พอสํ า หรั บ หน ว ยงานที่ รั บ เรื่ อ งจะนํ า ไป
ประกอบการพิจารณาดํ าเนินการ แลวเสนอคณะทํางานจังหวั ด หรือสภาเกษตรกรจังหวั ด
แลวแตกรณีพิจารณา ขัน้ ที่ 4 สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการ
แกไขปญหาหรือสงเรื่องใหหนวยงานรับผิดชอบในจังหวัดพิจารณา หากเกินขีดความสามารถใน
การแก ไ ขป ญ หาของจั ง หวั ด ให เ สนอไปยั ง หน ว ยงานระดั บ กรม /กระทรวง หรื อ ส ง ให ส ภา
เกษตรกรแห ง ชาติ ดํ า เนิ น การต อ ไป ขั้ น สุ ด ท า ยสํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ติ ด ตาม
ความกาวหนา ทั้งนี้แตละจังหวัดสามารถปรับวิธีดําเนินการและขั้นตอนไดตามความเหมาะสม
โดยมุงใหเกษตรกรที่เดือดรอนสามารถยื่นเรื่องถึงหนวยงานที่รับผิดชอบชวยแกไขปญหาเปน
สําคัญ
5.1.2 การประสานงาน/บูรณาการหนวงานที่เกี่ ยวของแกไขปญหา
หนี้สินใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืน โดยตั้งทีมงาน/คณะกรรมการจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
รับ ผิด ชอบการดํ าเนินงานโดยตอเนื่องในแตล ะจังหวั ด จัด หาขอมูล เจาหนี้/ลู กหนี้ วิเคราะห
ปญหาลูกหนี้/เจาหนี้ เพื่อสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม จากนั้นสงตอขอมูลลูกหนี้/
เจ า หนี้ ใ ห กั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ พิ จ ารณาแก แ ก ไ ขป ญ หาหนี้ ใ ห กั บ เกษตรกร ทั้ ง นี้ ยึ ด หลั ก
ดําเนินการโดยการพึ่งตนเองของเกษตรกร การบูรณาการความรวมมือจากภาคสวนตางๆที่
เกี่ยวของ การใหคําแนะนําทางวิชาการแนวทางการประกอบอาชีพ การจัดการทางการเงิน และ
อื่นๆ ควบคูกับการใหสินเชื่อเพื่อเปนหลักประกันวาเกษตรกรจะสามารถนําเงินกูไปใชใหเกิด
ประโยชน รวมทั้งการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบเกษตรและการ
ดํารงชีวติ
5.2) เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานใน
การแกไขปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดควรสรางความตระหนักใหพนักงานเห็น
ความเดือดรอนของเกษตรกรเปนปญหาสําคัญที่ตองดําเนินการแกไขโดยเรงดวน หรือกําหนด
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แนวทางที่เกษตรกรยื่นเรื่องความเดือดรอนผานคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบล/อําเภอ
หรื อผ านทางเครื อข ายสื่ อสารของศู นย ข อมู ล สารสนเทศเพื่ อการวางแผน และแก ไ ขป ญ หา
ทางการเกษตรประจําจังหวัด จากนั้นกําหนดระยะเวลาดําเนินการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล พรอม
จัดทําขอเสนอสงใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ ในการนี้ควรมอบหมายพนักงานผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเรื่องการแกไขปญหา เพื่อสามารถติดตามความกาวหนาการดําเนินงานได
5.3) การใชเทคโนโลยีเครื่องมืออุป กรณในการสํ ารวจ จัดเก็ บ และ
ประมวลผลขอมูลเพื่อแกไขปญหา
1) การจัด ตั้งศู นยขอ มู ล สารสนเทศเพื่อ การวางแผนและแก ไ ข
ปญหาทางการเกษตรประจําจังหวัด
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารกาวหนาไปมาก เดิมการ
จัดเก็บขอมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร ใชวิธีสํารวจสอบถามขอมูล เดินสํารวจจัดทํา
แผนที่ทํามือ แตปจจุบันมีการใช วิธีสํารวจสภาพพื้นที่โดยใชเครื่องมือ GPS รวมทั้งมีการจัดทํา
ขอมูลพื้นที่รูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS ซึ่งสามารถแสดงแผนที่กายภาพความสูงต่ําของ
พืน้ ที่ แหลงน้ํา พื้นที่ปลูกพืช ปาไม ฯลฯ เปนตน เชน ขอมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําแผนที่การเกษตร เพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานการเกษตรและดานการพาณิชย เชน การใชที่ดิน
พื้นที่ปลูก พืชสําคั ญ 4 ชนิดในจังหวั ด พื้นที่ดินมีปญหา พืชทดแทนพื้นที่ไมเหมาะสมกั บพืช
เศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปจจุบัน แหลงน้ําผิวดิน และบอบาดาล โรงงานอุตสาหกรรม แหลง
รับซือ้ และสหกรณ ลักษณะการถือครองที่ดนิ การเกษตร เปนตน ในการนี้สภาเกษตรกรแหงชาติ
ไดมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร เรื่อง
“สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ํา โดยเกษตรกรอยางยั่งยืน ” เมื่อเมษายน 2559 และไดมีการ
จัด อบรมพนัก งานและสมาชิก สภาเกษตรกรจั งหวั ด ที่เ กี่ ย วขอ งในดา นการใชป ระโยชนจาก
โปรแกรมแผนที่ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร ทั้งนี้มีการจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศนํารองที่
จังหวั ด ลํ าปาง โดยใชเ ครื่องมืออุป กรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูเ ดิม และจัด หาเพิ่ ม
บางสวน ทั้งนี้ศูนยสามารถจัดหาขอมูลดานการเกษตรจากแหลงอื่นมาบรรจุในศูนยเพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณของขอมูล เชน ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน สภาพดินที่มีปญหา พื้นที่ปลูก
พืช พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา โรงงาน แหลงรับซื้อและสหกรณที่รับซื้อผลผลิตในทองถิ่น
เปนตน เพื่อสามารถใชประโยชนในการคนหาปญหาดานการเกษตรในพื้นที่ นําไปสูการวางแผน
งาน โครงการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ และประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแก
เกษตรกรและประชาชนผูสนใจ
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2) การสรางเครือขายการสื่อสาร
จากการดํ า เนิ น งานในช ว ง 4 ป ที่ ผ า นมา สภาเกษตรกรแห ง ชาติ
กําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนินโครงการจัดตั้งและสราง
เครือ ขายสภาเกษตรกรระดั บ อํา เภอและระดั บ ตํ าบล ดั งนั้ นภารกิจการสร างเครือขา ยการ
สื่อสารนี้ สามารถดําเนินการใชส่อื สารทางโทรศัพทมอื ถือ ซึ่งเกษตรกรเครือขายใชกันโดยทั่วไป
ใหสามารถสื่อสารแจงขอมูลปญหา และแนวทางแกไขปญหาเรงดวนเฉพาะหนาได เชน การ
สรางหนา Webpage Facebook Line Group เปนตน นอกจากนั้นสามรถขยายสรางระบบ
เครือขายการตลาดหวงโซอุป ทานกั บ ผูเ กี่ ย วข อง เชน ผูขายปจจัย การผลิต โรงงานแปรรู ป
สหกรณ ผูรับซือ้ สินคาตลอดจนเครือขายระบบการเปนเกษตรอินทรียฯ เครือขายสื่อสารจะเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกร เชน หากเกษตรกรรายใดประสบปญหาโรคแมลง
ศัตรูพชื ระบาด ไมเขาใจวิธีกําจัด สามารถถายรูปลักษณะแมลง และลักษณะพืช ที่ถูกทําลาย สง
ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด แลวสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงาน หรือ
ปราชญ เ กษตรที่ มี อ งค ค วามรู ประสบการณ แนะนํ า วิ ธี ก ารกํ า จั ด ส ง กลั บ ให เ กษตรกรผู
เดือดรอนแกไขปญหาไดโดยเร็ว รวมทั้งเครือขายอาจใชแจงเตือนเมื่อเกิดภาวะน้ําทวมจากพื้ นที่
หมูบาน/ตําบล ที่มีระดับสูงกวา จะไหลลงไปยังหมูบาน/ตําบลต่ํากวาใหทราบกอนลวงหนาเพื่อ
ปองกันความเสียหาย นอกจากนั้นเครือขายสื่อสารยังเกิดประโยชนในการแจงขาวสารขอมูล
ทางวิชาการ และงานอื่นๆ
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ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
****************************

1. สถานการณ
ที่ผานมาการจัด ทําแผนพั ฒนาการเกษตรเปนการดําเนินการของแตล ะกรม
แต ล ะกระทรวง ซึ่ งถู ก จํ า กั ด โดยกรอบบทบาทภารกิ จ ของแต ล ะหน ว ยงาน ทํ า ให มี ส ถานะ
เปนเพียง “แผนงานของกรม แผนงานของกระทรวง” ที่ตองการจะทําเทานั้น ไมเปนแผนพัฒนา
เกษตรกร และภาคเกษตรกรรมที่ครอบคลุมสามารถตอบโจทยปญหาความตองการพัฒนา
แกไขปญ หาของเกษตรกร ตั้งแตก ารผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดอยางครบวงจร แต
ขอเท็จจริงแลวในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม จะตองมีความเกี่ยวของกับ นโยบาย และการ
ดําเนินการตามภารกิจของภาคราชการหลายหนวยงาน ในสวนของสภาเกษตรกรแหงชาติใน
ปงบประมาณ 2557 ไดกําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนิน
โครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับตําบล และระดับอําเภอ ซึ่งแตละจังหวัดเริ่มจากจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล
กอน โดยจัดเก็บรวบรวมขอมูลดานการเกษตรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คุณภาพดิน แหลง
น้ํา จํานวนและชนิดการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว และสัตวน้ํา จํานวนเกษตรกร จํานวนกลุม/องคกร
แหลงตลาดฯ เปนตน นอกจากนั้นบางจังหวัดสํารวจแบบสอบถามปญหาดานการเกษตร และ
ความตองการแกไขปญหา นํามาวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนฯดวย เมื่อวิเคราะห
สภาพแวดล อ มทางด า นการเกษตรแล ว จั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จากเกษตรกร และ
หนวยงานที่เ กี่ ย วของในพื้นที่ เพื่อกํ าหนดวิสั ยทัศน ยุ ท ธศาสตร กลยุท ธ และโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผน จากนั้นจัดทํารูปเลมแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล ตอมาเมื่อประมวลแผน
ของตําบลตางๆ ในอําเภอเดียวกันแลว จัดทําเปนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ โดยมีการ
จั ด ประชุ ม ผู แ ทนเกษตรกรระดั บ อํ า เภอระดมความคิ ด เห็ น แผนพั ฒ นาเกษตรกรรมอํ า เภอ
จากนั้นประมวลแผนของอําเภอตางๆ ในจังหวัดขึน้ เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด
ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2558 ไดมีกิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมใหเกิดผลในทาง
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ปฏิบัติ โดยนําสงโครงการที่ไดจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล เสนอใหองคการบริหารสวน
ตําบล หรือเทศบาล แลวแตกรณี สนับสนุนรับไปดําเนินการ สวนโครงการอีกสวนหนึ่งที่ไดจาก
แผนแมบทเพื่อพั ฒนาเกษตรกรรมจังหวั ด เสนอใหหนวยงานราชการระดั บจั งหวั ด องคการ
บริหารสวนจังหวั ดให การสนั บสนุน ซึ่งผลการดํ าเนินงานที่ผานมา สํ านักงานสภาเกษตรกร
จังหวั ดสวนใหญ สามารถจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และระดับอําเภอไดตาม
เปาหมาย แตเมื่อเสนอหนวยงานใหชวยรับไปดําเนินการขับเคลื่อน กลับมีผลโครงการที่หนวยงาน
รับไปดําเนินการไดนอย ยังไมเกิดประโยชนแกเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้นอกจากเรื่องความสัมพันธ
ระหว างสมาชิ กสภาเกษตรกรจังหวั ด หัวหนาสํ านั กงานสภาเกษตรกรจังหวั ด กั บ หนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการที่จะรับโครงการไปสนับสนุนดําเนินการแลว
อีกสวนหนึ่งเนื่องจากคุณภาพของแผนพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการจัดทําที่ยังไม
เขมขน และภาคสวนตางๆยังไมมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนอยางจริงจัง นอกจากนั้น
โครงการที่จัดทําและเสนอไปขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆยังขาดความชัดเจน ดังนั้นจึง
ควรตองพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และผูแทนสมาชิกสภาเกษตรกร รวมทั้งคณะผูปฏิบัติงาน
ระดับตําบล และอําเภอที่เกี่ยวของใหสามารถจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนใหเกิดผลในพืน้ ที่
2. เปาประสงค
ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่มีการวิเคราะห/สังเคราะห ขอมูลอยางเปน
ระบบ และบูรณาการกับภาคีภาคสวนที่เกี่ ยวของ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและแกไขปญหา
ดานการเกษตรอื่นๆ
3. เปาหมาย
3.1) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลที่จัดทํา มีกระบวนการรวบรวมขอมูล
ดานการเกษตร การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคี
ภาคสวนที่เกี่ยวของ กอใหเกิดการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และไดขอ มูลปญหาดานการเกษตรอื่นที่สําคัญทุกตําบล รวม 6,512 ตําบล ในป 2564
3.2) พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม ไดรับการถายทอดความรูครบตาม
เปาหมายในป 2564
3.3) มีการขับเคลื่อนโครงการที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล
เป าหมาย ไปสู การปฏิ บัติ ในพื้นที่ โดยสภาเกษตรกรจั งหวั ด/สํ านั กงานสภาเกษตรกรจังหวั ด
ดําเนินการเอง หรือประสานหนวยงานในพื้นที่รับไปดําเนินการ
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4. ตัวชี้วัด
4.1) รอยละ 70 ของตําบลเปาหมายที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตําบล มีก ารปรับปรุงหรือปรับเปลี่ย นการผลิตที่เหมาะสมและไดปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรเพื่อจัดทําโครงการหรือขอเสนอหนวยงานตอไป
4.2) รอยละ 70 ของพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดที่ผานการอบรมมีความรูค วามเขาใจกระบวนการจัดทําแผนฯคุณภาพ
5. แนวทางการพัฒนา
5.1) พั ฒนากระบวนการรวบรวมขอมูลสภาพปญหาในพื้นที่ การวิเ คราะห
ศักยภาพเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการเกษตร
สภาเกษตรกรจังหวั ด และสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ปรับ ปรุงวิธีก าร
จัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ขอมูลจากหนวยงานอื่นในพื้นที่
และขอมูลจากการสํารวจสอบถามประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร โดยใช
ความตองการตลาดนําการผลิต เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จากนั้นนํา
ขอมู ล ปญ หาความตองการไปนําเสนอในที่ป ระชุมระดมความคิด เห็ น ซึ่งมีภาคี ภาคสวนทั้ ง
เกษตรกร ภาคราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งปราชญเกษตร เพื่อระดมความเห็นมุงใหเกิดผล
การปรั บ ปรุ ง หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ไปสู อ าชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพภู มิ สั ง คมและความ
ตองการของตลาด ทั้งนี้ เ มื่อ ที่ ป ระชุม ภาคี ภาคสวนร วมกํ าหนดโครงการภายใต แผนพั ฒนา
เกษตรกรรมตําบลขึ้นแลว การจัดทําโครงการตองมีความชัดเจนและสอดคลองกัน ตั้งแตการ
เขี ย นหลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย วิ ธี ดํ า เนิ น การ ระยะเวลาดํ า เนิ น การ
งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด และควรเปนโครงการที่มีความ
เปนไปได มีขนาดเหมาะสมที่หนวยงานรับผิดชอบจะรับไปดําเนินการ
5.2) พัฒนาบุค ลากรพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
สํ านัก งานสภาเกษตรกรแห งชาติ จั ด ฝก อบรม/สั มมนาหลั ก สู ตรการพั ฒนา
ศักยภาพ การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม แกพนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งมีหนาที่จัดทําแผนฯ รวมทั้งแก ผูแทนเกษตรกรที่เกี่ยวของดาน
การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตั้งแตกระบวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงตางๆ
ทั้ ง ข อ มู ล สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ และข อ มู ล ปฐมภู มิ การวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหขอมูล เพื่อใหไดประเด็นปญหาดานการเกษตร ความตองการพัฒนาและแกไขปญหา
การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา จากนั้นกําหนด
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โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนพัฒนาเกษตรกรรม นอกจากนั้ นจัดอบรมหลักและวิธีการเขียน
โครงการใหชัดเจน เพื่อสามารถสงใหหนวยงานรับไปดําเนินการ
5.3) การประสานหน ว ยงานและภาคี ภ าคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
โครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผล
สืบเนื่องจากการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล มุงให
เกิดการรวมกลุมพัฒนาอาชีพรายสินคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่นๆ นอกจากนนั้นได
จัดทําโครงการตางๆภายใตแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่ชัดเจนแลว ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอน
ที่สําคัญ ทําอยางไรจะใหโครงการที่รวมกันคิด รวมกันจัดทํามานี้ จะไดถูกนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกเกษตรกร ซึ่งตองอาศัยการประสานความรวมมือจากภาคีตางๆที่เกี่ยวของ โดยการ
ประสานความรวมมือนั้น ตองสรางการมีสวนรวม ตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผน การรวมระดม
ความคิ ด เห็ น โดยเชิ ญ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า นการเกษตรในพื้ น ที่ นั้ น ๆ เข า ร ว ม เช น
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน
นอกจากนั้นหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ซึ่งสภาเกษตรกรจะประสานขอให
สนับสนุนรับโครงการไปดําเนินการ ก็ควรเชิญเขามามีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดเห็น
ดวย รวมทั้งภาคเอกชน ไดแก พอคาผูรับซื้อผลผลิตการเกษตรชนิดที่จะดําเนินการสงเสริมใน
พื้นที่ ตลอดจนปราชญเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการระดมความคิดเห็นเพื่อไดขอเสนอ
คําแนะนําจากภาคีสวนตางๆที่เกี่ยวของขางตนในการกําหนดแนวทางการพัฒนา และกําหนด
โครงการที่เหมาะสมมีความเปนไปได หลังจากการมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนกระบวนการจัดทํา
แผนแลว ในขั้นตอนขับเคลื่อนการดําเนินงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสามารถพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่สามารถดําเนินการไดเองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ งอาจบูรณาการดําเนินงานรวมกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชน นอกจากนั้นในโครงการสวนที่เหลือประสานเสนอขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือ
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยงานราชการในจังหวัด
ในด านการติด ตามผลการดํ าเนินงานโครงการ ซึ่งสํ านั ก งานสภาเกษตรกร
จังหวัดควรมีการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการที่สําคัญ โดยเฉพาะโครงการตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อทราบผลการดําเนินโครงการวาดําเนินกิจกรรม
ต า งๆก า วหน า แล ว เสร็ จ ตามเป า หมายและระยะเวลาที่ ว างแผนไว ห รื อ ไม การใช จ า ยเงิ น
งบประมาณลาชากวาแผนเพียงใด ซึ่งสวนใหญจะไดขอมูลเชิงปริมาณที่จะนําไปใชประโยชน
นอกจากนั้นสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ที่มีค วามพรอมดานศัก ยภาพของบุค ลากรและ
งบประมาณสามารถเลือกโครงการที่สําคัญมีผลกระทบแกเกษตรกร เพื่อทําการประเมินผล
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หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยประเมินทั้งกิจกรรมภายใตโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ วัตถุประสงค
โครงการวาดําเนินการไดบรรลุผลเพียงใด ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการจะทําใหทราบผลการ
ดําเนินงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ และ
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรมากขึ้นในโอกาส
ตอไป

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

91

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร
และเครือขาย
****************************
1. สถานการณ
นโยบายของทุ ก รั ฐ บาลที่ ผ า นมา มุ ง ให ป ระชาชนกิ น ดี อ ยู ดี ภายใต ร ะบบ
เศรษฐกิจ เสรี โดยประชาชนเป าหมายการพั ฒนาจํา แนกได 2 กลุม ได แก ภาคเอกชน ซึ่ ง
ดําเนินการเริ่มธุรกิจดวยตนเองหรือครอบครัว แลวคอยๆ สรางตัวขึ้นขยายกิจการ เปนหาง
หุน สวน บริษัท บริษัทมหาชน และบริษัทขามชาติ เปนตน โดยมากรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุน
ซึ่งภาคเอกชนเหลานั้นมีสว นสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แมกําไรสวนใหญตก
แกเจาของกิจการหรือผูถือหุน แตก็ไดชวยเปนกลไกใหเกิดประโยชนแกประชาชน โดยในภาค
เกษตรกรรมไดชวยในดานการผลิต และการตลาดที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายยอย สวน
อีกภาคสวนหนึ่ง ไดแก กลุม/องคกรเกษตรกร ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ออนดอย
ทางเศรษฐกิจ ขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการผลิต องคความรู สินเชื่อ การตลาด ฯลฯ
โดยเกษตรกรรายยอยดังกลาว รวมตัวเบื้องตนเป นกลุมอาชีพตางๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต
พัฒนาคุณภาพผลผลิต สรางอํานาจการตอรอง เปนการรวมกลุมอยางไมเปนทางการ เชน กลุม
ผลิตมังคุ ด คุ ณภาพ กลุมผลิตโคเนื้อ เปนตน จากนั้นมีก ารสรางความมั่นคงเพิ่มขึ้น โดยจด
ทะเบีย นกั บ หนวยงานราชการ เปนกลุมวิส าหกิจชุมชน กลุ มเกษตรกร สหกรณ และชุมนุม
สหกรณ ตามลํ าดั บ ซึ่ง กลุ ม/องคก รเกษตรกรเหลา นี้ ภาครั ฐ ใหก ารสนั บ สนุน มาโดยตลอด
ตอเนื่อ ง เชน การยกเวน ภาษี การจัด ทําโครงการใหค วามชวยเหลือแกไ ขป ญ หาดา นราคา
ผลผลิต การสนับ สนุน สิน เชื่อ ดอกเบี้ย ต่ํ า การสง เสริมอาชี พ และการสนั บ สนุน เครื่ องจั ก ร
อุปกรณทางการเกษตร เปนตน แมมีบางกลุม/องคกรเกษตรกรที่ขยายธุรกิจใหบริการสมาชิก
เพิ่มมากขึ้น มีทุนดําเนินงาน และกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น แตกลุม/องคกรเกษตรกรสวนใหญยังตอง
พึ่งพาการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจของภาคเอกชน ผูประกอบการมี
ความกระตือรือรน รายได กําไรเปนของตนเอง มีความรูค วามเชี่ยวชาญดานธุรกิจการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดครบวงจร การจัดการธุรกิจมีความคลองตัว ยืดหยุนในการปรับตัวสูง
สวนกลุม/องคกรเกษตรกร สมาชิกยัง ขาดความศรัทธา กระตือรือรน และมีสวนรวมกับองค กร
อยางจริงจัง การนําของคณะกรรมการและฝายจัดการมีขอจํากัดดานความรูความเชี่ยวชาญ
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ในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ ดํ า เนินธุ รกิจได ไ มค รบวงจรจนถึ งการแปรรูป และการตลาด ส วนใหญ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกแลวขายใหพอคาในรูปวัตถุดิบเกษตร มีกฎระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไม
ยืดหยุนในการปรับตัว
ภาคการเกษตรมี ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ โดยมี เ กษตรกร 4.7
ลานครัวเรือน หรือ 16.59 ลานคน คิดเปน 43 % ของแรงงานทั้งระบบ มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
รวม 1.013 ลานลานบาท คิดเปน 8.4 % ของ GDP โดยภาคอุตสาหกรรม คิดเปน 39.00 %
ของ GDP และภาคบริการ (ไมรวมคาปลีก/คาสง) คิดเปน 35 % ของ GDP ทั้งนี้แมวาภาค
เกษตรมีสัดสวน GDP นอยกวาภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แตมีประชากรในภาคเกษตร
เปนคนสวนใหญของประเทศ ซึ่งเปนผลใหเกิดความเหลื่อมล้ํา กระจุก ตัวของรายได ขณะที่
เกษตรกรยังคงเปนกลุมคนยากจนที่สุด ดอยความสามารถในการแขงขัน ถูกเอาเปรียบดาน
ปจจัยการผลิตและราคา ขาดการรวมตัวเปนองคกรที่เขมแข็ง โดยในสวนของสหกรณซึ่งถือวา
เปนองคกรของเกษตรกรที่เขมแข็งเมื่อเทียบกับกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร ใน
ป 2558 มีส หกรณที่เ กี่ ย วกั บ ภาคการเกษตรจํานวนรอยละ 49.51 ของจํานวนสหกรณ
ทั้งหมด (ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร) รวม 8,000 แหง มีจํานวนเกษตรกรเปน
สมาชิก 6.4 ลานคน มูลคาธุรกิจใหบริการเกษตรกรสมาชิกจํานวนรอยละ 25 ของมูลคาธุรกิจ
รวมของสหกรณทั้งหมด (ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร) รวม 2.25 ลานลานบาท
ทั้งนี้หากพิจารณาผลการรวบรวมผลผลิตขาวและยางพาราของสหกรณ ภาคการเกษตรพบวา
สหกรณภาคการเกษตรรวบรวมขาวเปลือกในฤดูกาลผลิตป 2557/2558 คิดเปนรอยละ
7.10 ของผลผลิตขาวเปลือกทั้งประเทศ สวนยางพารารวบรวมผลผลิตในป 2558 ไดเพียง
รอยละ 5.60 ของผลผลิตยางพาราทั้งประเทศ ดังนั้นจึงควรสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
มุงใหเกษตรกรพึ่งตนเองได และสรางความเขมแข็งแกองคกรเกษตรกรใหเปนองคกรที่สามารถ
ดําเนินธุรกิจครบวงจร มุงสูการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และบริการธุรกิจ ตามความตองการของ
สมาชิก
อยางไรก็ตามเกษตรกรบางสวนที่มุงมั่นดําเนินกิจกรรมเกษตรตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม วนเกษตรหรือ
เกษตรอินทรีย เปนตน ก็สามารถดําเนินการตามแนวทางมุงใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได
ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก เชน ปุยเคมี ยาเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยเมื่อดําเนินงานกลุม
ของตนเองเขมแข็ง สามารถสรางเครือขายดําเนินกิจกรรมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 เชน
การรวมกลุมผลิตปุยอินทรีย รวมกลุมแปรรูผลิตผล เปนตน นอกจากนั้นการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย เนนการผลิตเพื่อ มุงสรางมาตรฐานคุณภาพสินคาอินทรียใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งกระทรวง
พาณิชยมีนโยบายสงเสริมและจัดหาแหลงตลาดรองรับ
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2. เปาประสงค
เกษตรกรรวมตัวตั้งองคกรรายสินคาเกษตร หรือพัฒนาองคกรเกษตรกรราย
สิน ค า ที่ มี อ ยู เ ดิ ม และสามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ /กิ จ กรรมให บ ริ ก ารสมาชิ ก รวมทั้ง เกษตรกรมี
ความสามารถดานจัดการฟารม
3. เปาหมาย
3.1) มีเกษตรกรรุนใหมดานการจัดการฟารมอําเภอละ 1 ราย/ป รวม 888
ราย/ป
3.2) คัดเลือกศูนยสัมมาชีพตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 77 จังหวัด เพื่อเปน
แหลง เผยแพร องคค วามรูจัง หวั ด ละ 1 ศูน ย รวม 77 ศู นย/ป และสร างนวั ตกรรมเกษตร
จังหวัดละ 1 นวัตกรรม รวม 77 นวัตกรรม
3.3) มีการรวมตัวเกษตรกร ตั้งองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร หรือพัฒนา
องคก รเกษตรกรรายสินคาเกษตรที่มีอยูเดิม อยางนอย 1 องคก รในทุก ตําบลที่มีก ารจัด ทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล รวม 6,512 ตําบลในป 2564
4. ตัวชี้วัด
4.1) รอยละ 70 ของอําเภอเปาหมาย สามารถสรางเกษตรกรรุนใหมดานการ
จัดการฟารม
4.2) ร อ ยละ 70 ของศู น ย สั ม มาชี พ ต น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถ
เผยแพรความรูแ กเกษตรกรอื่น
4.3) รอยละ 70 ของตําบลเปาหมายที่จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล มี
การรวมกลุมจัดตั้งองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรได หรือมีการพัฒนาองคกรเกษตรกรราย
สินคาที่มอี ยูเดิม
5. แนวทางการพัฒนา
5.1) สงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดา นการจัดการฟารมสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติและแบงปนความรูแ กเ กษตรกรอื่น ไดแก พั ฒนาเกษตรกรสมาชิก องคก ร (Smart
Members) โดยมีการประชุมชีแ้ จงอบรมใหเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิก สรางศรัทธาและรูสึก
เปนเจาขององคก ร สรางโอกาสเขาถึ งแหลงขอมูล แหลงเงินทุน เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
รวมทั้งพั ฒนาศัก ยภาพดานการจัด การฟารม การผลิต แปรรูป และการตลาด นอกจากนั้น
สงเสริมใหเกิดเกษตรกรตนแบบทั้งดานการจัดการฟารมและตนแบบนวัตกรรมเพื่อถายทอดสู
เกษตรกรอื่น
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ในกรณีน้ี นวัตกรรมเกษตร หมายถึง การใชเทคโนโลยีสมัยใหมรวมกับภูมิปญญา
ด านการเกษตรที่ มี อยู เดิ มในพื้ นที่ ก อให เกิ ดความแตกต างของผลิ ตผล หรื อผลิ ตภั ณฑ ท าง
การเกษตร หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตใหมๆ ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลคา
ยุวเกษตรกร หมายถึง บุตรหลาน ทายาทเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม หรือผูที่มี
ความประสงคจะมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5.2) ส งเสริม ให ก รรมการและพนั ก งานขององค ก รเกษตรกร และกลุ ม ยุ ว
เกษตรกรมี ค วามรู ใ นการจั ด การองค ก ร และการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ /กิ จ กรรม รวมทั้ ง การสร า ง
เครือขาย
5.2.1) พัฒนาคณะกรรมการและฝายจัดการ (Smart Manager) โดย
มุงใหคณะกรรมการและฝายจัดการขององคกรมีความรูความสามารถดานการจัดการธุรกิจ
ขององคกรเกษตรกร รวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับธุรกิจภาคเอกชน ภาคีเครือขาย
5.2.2) พัฒนาระบบบริหาร (Smart Management) โดยสงเสริมให
คณะกรรมการและฝายจัดการขององคกร ปรับระเบียบบริหารจัดการใหยืดหยุน ปรับตัวไดเร็ว
ตามสถานการณ บริหารดวยความโปรงใส มีธรรมาภิบาล รับฟงความตองการจากสมาชิกเพื่อ
ดําเนินธุรกิจ และสรางความเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจแนวประชารัฐ
5.2.3) พัฒนาธุรกิจ (Smart Business) โดยมุงจัดการธุรกิจองคกร
เกษตรกรใหครบ Supply Chain มุงสูการแปรรูปเพิ่มมูลคา แทนการผลิตและขายเปนวัตถุดิบ
อยางเดียว รวมทั้งใชธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพเปนแกนนํา ตามดวยธุรกิจอื่นอยางครบวงจร
5.3) ติดตามและรวมดําเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของสวนราชการและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ติดตามขอมูลขาวสารนโยบายของภาครัฐ และแผนงาน/โครงการ
ตางๆที่ภาครัฐมุงกระจายความชวยเหลือไปยังเกษตรกร และองคกรเกษตรกรในพื้นที่ โดยเมื่ อ
ศึกษารายละเอียดโครงการตามนโยบายตางๆ แลว สามารถกระตุนและสนับสนุนใหเกษตรกร
และองคกรเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวั ดได พัฒนาสราง
ความเขมแข็งไวแลว ใหสามารถเขารวมโครงการดังกลาวเพื่อประโยชนแกเกษตรกรในพืน้ ที่
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ยุทธศาสตรที่ 4
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม
****************************
1. สถานการณ
“เกษตรอุตสาหกรรม” ตามยุทธศาสตรที่ 4 นี้ หมายถึง เกษตรกรหรือองคกร
เกษตรกรที่สามารถดําเนินการเพิ่มมูลคาผลผลิต หรือดําเนินการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
ตลอดระยะเวลากวาครึ่งศรวรรษของการพัฒนาสมัย ใหม เกิด ปญ หาความ
เหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมทางสังคม ปญหาความยากจน และความออนแอของเกษตรกร และ
ชุมชนเกษตรกรรมทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 มีครัวเรือนเกษตรกรยากจนจํานวน 1.75 ลานครัวเรือน และชองวางระหวางกลุม
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดสูงสุด หรือรวยที่สุดตอครัวเรือนที่มีรายไดต่ําสุดหรือจนที่สุด หาง
กันถึง 18.02 เทา ทั้งนี้ปญหาที่สําคัญคือ โดยทั่วไปเกษตรกรยังขายผลผลิตการเกษตรในรูป
วัตถุดิบเปนหลัก การแปรรูปสินคายังมีนอย ซึ่งนอกจากจะมีขอจํา กัดดานการบริหารจัดการ
และจําหนายไดราคาต่ํากวาสินคาเกษตรที่มีการแปรรูปขั้นสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรยังขาด
การรวมกลุม หรือมีการรวมเปนกลุม/องคกร แตไมเขมแข็ง ไมมีพลังอํานาจในการตอรองราคา
โดยพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา ทั้งปจจัยการผลิตและราคาผลผลิต เกษตรกรไมสามารถ
บริหารจัดการการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดดวยตนเองอยางเบ็ดเสร็จ ครบวงจร โดยยัง
พึ่งตนเองนอย รอคอยการชวยเหลือจากรัฐบาลเปนหลัก แตนโยบายแนวทางมาตรการพัฒนา
แกไขปญหาทางการเกษตรของภาครัฐในชวงที่ผานมา เนนแกปญหาเฉพาะหนาปลายเหตุ ไม
เบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาด และดําเนินการไมตอเนื่องจริงจัง
ทํ า ให ป ญ หายั ง คงอยู เป น การระงั บ ป ญ หาไว ชั่ ว คราว หากไม มี ก ารแปรรู ป ผลผลิ ต สร า ง
มูลคาเพิ่ม จากขอมูลผลการดําเนินธุร กิจของสหกรณ ซึ่งถือวาเปนองคกรเกษตรกรที่เขมแข็ง
กวากลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร โดยในป 2558 สหกรณรวบรวมผลผลิตได
81,111 ลานบาท แตแปรรูปผลผลิตไดเพียง 23,966 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.54
ของผลผลิตที่รวบรวมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่สหกรณรวบรวมทั้งหมดแลว
เปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับที่ภาคเอกชนรวบรวม สวนใหญเกษตรกรจึงขายผลผลิตในรูป
วัตถุดิบใหแกพอคาผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนําไปแปรรูป ทั้งนี้เกษตรกรบางกลุมที่มี
ฐานะออนดอยทางเศรษฐกิจมาก และดําเนินการผลิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ผลิตเพื่อใหมี
อาหารพอบริโภคในครัวเรือน “พอกิน” กอน จากนั้นมีสวนเหลือเพื่อขาย “ใชหนี้สิน” ทําการ
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ผลิตลดการใชสารเคมี มุงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย ก็ยังคงประสบปญหา
ขายสินคาราคาต่ํา หากไมรวมกลุมแปรรูปเพิ่มมูลคา
ตามยุท ธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ระบุวา โครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิม เปน “เกษตรกรแบบพึ่งพาตนเอง” ตอมาวิวัฒนาการเปน
“สังคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพิ่มมูลคา ” และในอนาคตจะปรับเปลี่ยนสู “สังคมฐานความรู
เศรษฐกิจสรางมูลคา” ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น ประเทศไทยยังมีจุดออนระบบ
เศรษฐกิจ มีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปน แรงขับเคลื่อนหลัก ฐาน
การผลิตเกษตร และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย
ดังนั้น การพัฒนาภาคการเกษตรตามยุทธศาสตรของสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 – ป 2564 ควรตองปรับเปลี่ยนไปเปน “การพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตร
อุตสาหกรรม” โดยใชเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นตนและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑแปรรูป
ตางๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสงเสริมใหเกษตรกรเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน
และอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูล คาของผลผลิตแทนการขายในรูป วั ตถุ ดิบ
นั่นเอง นอกจากนั้นแนวทางรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม สามารถดําเนินการ
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่สอง คือ รวมกันในรูปกลุมหรือสหกรณ ด วยความรวมมือ
ของหนวยงานราชการ มูลนิธิ และเอกชนเพื่อชวยเหลือดานการผลิต การตลาด การเปนอยู
ตางๆ และในขั้นที่สามจะตองรวมมือกับสถาบันการเงินและการพลังงานเพื่อชวยเหลือดานการ
จัดตัง้ และบริหารโรงสี รานสหกรณ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน
2. เปาประสงค
องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร ไดรับการพัฒนาธุรกิจขององคกรมุงสูเกษตร
อุตสาหกรรม
3. เปาหมาย
องคก รเกษตรกรรายสินคาเกษตรเปาหมายที่จัด ตั้งขึ้น สามารถพั ฒนาการ
ดําเนินธุรกิจสูเกษตรอุตสาหกรรม รวมจํานวน 1,258 องคกรเกษตร ในป 2564
4. ตัวชี้วัด
รอยละ 17 ของจํานวนองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรเปาหมายที่จัดตั้งขึ้น
สามารถพัฒนาการผลิตการแปรรูป และการตลาดสูเกษตรอุตสาหกรรม
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5. แนวทางการพัฒนา
5.1) การจัด ตั้งและสรางความเขมแข็งของเกษตรกร องคกรเกษตรกรราย
สินคา รวมทั้งการสรางเครือขาย
5.1.1) การกํ าหนดแผนธุ รกิจแปรรูปสินคาขององคก ร เมื่อองคก ร
เกษตรกรรายสิ น ค า เกษตรที่ มี ก ารรวมตั ว จั ด ตั้ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป น ผลจากการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
เกษตรกรรมตําบลตามยุ ท ธศาสตรที่ 2 และตอมาไดมีก ารริเ ริ่มดํ าเนินธุ รกิจ/กิจกรรมของ
องคกร โดยมีธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพ เปนแกนนํา ตามดวยดําเนินธุรกิจสินเชื่อรวมซื้อปจจัย
การผลิต และจัด หาแหลงตลาดจําหนายผลผลิต เปนตน ตามยุท ธศาสตรที่ 3 จากนั้นตาม
ยุท ธศาสตรที่ 4 คณะกรรมการองคก ร และฝายจัด การหารือรวมกั บ หนวยงานที่เ กี่ ย วของ
ตัวแทนสมาชิก และพอคาเอกชน กําหนดแผนพัฒนาสินคาเกษตรเปนเกษตรอุตสาหกรรม โดย
กําหนดเปาหมายชนิดผลิตภัณฑ ปริมาณ วัตถุดิบที่ตองการ เครื่องจักรอุปกรณแปรรูป เงินทุน
และเทคโนโลยี การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ แปรรู ป และแหล ง ตลาด รวมทั้ ง ประมาณการ
คาใชจาย-รายไดจากธุรกิจการแปรรูป
5.1.2) จัดประชุมชี้แจงแผนธุรกิจการแปรรูปสินคาเกษตรขององคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตร รวมทั้งแนวทางดําเนินการตามแผนแกสมาชิกขององคกร
หลั ก ของเกษตรอุตสาหกรรม มุงใหเ กษตรกรสมาชิก ในฐานะผูผลิต
วัตถุดิบ และอีกฐานะหนึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจแปรรูปดวย จึงควรชี้แจงใหเกษตรกรสมาชิก
มีสว นรวมแสดงความคิดเห็นตามแผน
- ชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่จะไดจากการแปรรูปผลผลิต
- ปริมาณวัตถุดิบที่ตองการนําเขาแปรรูป (ทั้งคุณภาพ และประมาณ
การราคารับ ซื้อ) หากวัตถุ ดิบ ไมพอเพีย ง ควรขยายรับสมาชิก เพิ่ม หรือขยายเครือขายเพิ่ม
หรือไมเพียงใด
- เครื่องจักรอุปกรณแปรรูป ขนาด/คุณลักษณะ/กําลังการผลิต
- เงินทุนและเทคโนโลยี จะจัดหาจากแหลงใด ตองมีการระดมทุนจาก
สมาชิกหรือไม
- การบริหารจัดการธุรกิจแปรรูป โดยควรเพิ่มพนักงานจํานวนเทาไร
มีคุณสมบัติอยางไร
- แหลงตลาดผลิตภัณฑแปรรูป ที่ผลิตได จะนําไปขายใคร ประมาณ
การราคา
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- ประมาณการรายได-คาใชจายธุรกิจแปรรูป โดยทําแลวจะคุมคาแก
การลงทุนและองคกรจะมีกําไรเมื่อใด
- ดําเนินธุรกิจแปรรูปแลว จํานวนเกษตรกรที่จะไดประโยชน และได
ประโยชนอยางไร
5.1.3) เตรียมจัดหาเงินทุน เครื่องจักร อุปกรณแปรรูป และบุคลากร
นําเสนอแผนงาน/โครงการแปรรูปสินคาเกษตรผานแหลงเงินทุน ในกรณีที่ตองจัดหาเงินทุน
สนับ สนุน SME ตามนโยบายของรัฐ บาล หรือเพิ่มทุนจากสมาชิก นอกจากนั้นเตรีย มจัด หา
เครื่องอุปกรณการแปรรูป กอสรางโรงงาน รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
บริหารจัดการธุรกิจแปรรูป
5.2) การใช เ ทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานสิ น ค า
เกษตรแปรรูปขั้นตน และ SME เกษตร
5.2.1) การประสานงานเพื่อนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใชแปรรูป
สินคา สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สามารถประสานหนวยงานเพื่อนํา
เทคโนโลยี หรือนวั ตกรรมเกษตร เผยแพรองคความรูแกเกษตรตามแผนธุ รกิจแปรรูป โดย
“เกษตรอุตสาหกรรม” สามารถดําเนินการไดตั้งแตการรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ บรรจุหีบหอ
เชน ในกรณีของผักและผลไมเปนการเพิ่มมูลคา แตบางกรณีการแปรรูปตองใชเครื่องจักรกล
อุปกรณในการแปรรูป เชน การผลิตมันเสนสะอาด การสีขาวสารบรรจุถุง การแปรรูปน้ําผลไม
การแปรรูปยางพารา และปาลมน้ํามัน เปนตน ซึ่งสามารถประสานหนวยงาน/องคก ร/หรือ
เกษตรกรที่ มีอ งค ค วามรูเ ทคโนโลยี นวั ต กรรมมาส ง เสริ ม ในห ว งโซ อุ ป ทาน ตั้ง แต ก ารวาง
แผนการผลิต กําหนดแผนการผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทยอยเขาโรงงาน ไมกระจุกตัวใน
ชวงเวลาเดียวกัน ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ปริมาณผลผลิตตอไร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหได
มาตรฐานนําเขาสูกระบวนการแปรรูป ทั้งนี้เมื่อถึงขั้นตอนการแปรรูป ก็สามารถประสานการใช
เทคโนโลยีสําหรับเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ไดปริมาณผลิตภัณฑแปรรูปและ
คุณภาพสูง ตลอดจนการตลาด เปนตน
5.2.2) ระบบงานและบุคลากรในธุรกิจแปรรูป ในธุรกิจการแปรรูป
สินค าเกษตรนี้ค วรตองมีร ะบบขั้น ตอนในการปฏิบั ติง านที่ ชัด เจน รวมทั้ งบุ ค ลากรดานการ
จัดการธุรกิจแปรรูป ตองมีความรูประสบการณแตละขั้นตอนกระบวนการผลิต เชน การคัด
คุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูป การหาตลาดจําหนาย การบริหารเงินทุน และสต็อกสินคา เปนต น
เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นไมเฉพาะการขาดทุน แตกระทบถึงความเชื่อถือดานการตลาด
ดวย

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

99

5.3) การพั ฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยการใช เ ทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมขั้นสูง องคกรเกษตรกรบางองคกรที่มีศักยภาพ และมีความพรอมในการดําเนินการ
เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ หรือรวมทุนกับผูประกอบการอื่น เนื่องจากตองใชเงินทุน
สูง เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ตลอดจนแหลงตลาดซึ่งครอบคลุมทั้งในและตางประเทศ
เชน โรงงานแปรรูปยางเครพ โรงงานสกัดน้ํามันปาลม เปนตน ซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ และเครือขายการตลาด รวมทั้งประสบการณการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหได
สินคาคุณภาพดี ตนทุนต่ํา
สรุ ป การดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ท่ี 4 นี้ เป น การขั บ เคลื่ อ นองค ก ร
เกษตรกรรายสินคาเกษตรที่มีความพรอม เพื่อดําเนินธุรกิจแปรรูปขององคกร เกิด “เกษตร
อุ ต สาหกรรม” ซึ่ ง สามารถดํ า เนิ น การได ตั้ ง แต ก ารคั ด คุ ณ ภาพ /หี บ ห อ เพิ่ ม มู ล ค า การใช
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหเ กิดการแปรรูปขั้นตน เชน SME หรือบางองคกรเกษตรที่มีศักยภาพ
สามารถดําเนินการไปสูเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งตองใชเทคโนโลยีนวัตกรรมขัน้ สูง
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สวนที่ 4
การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
4.1) การเผยแพรสรางความเขาใจยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564 เปนยุทธศาสตรฉบับที่
2 ขององคกรจะประสบผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพียงใด ขึ้นอยูกับผูบริหารทั้งของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และผูปฏิบัติในพื้นที่ ไดแก สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด พนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด ที่มีความรูความเขาใจวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค และตัวชี้วัด
พรอมแนวทางดําเนินโครงการ เพื่อมุง ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางดําเนินการ
ดังนี้
4.1.1) เสนอกรอบยุท ธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564
ตอที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อขอความเห็นชอบ ในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ
ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 14-15 มิ ถุ น ายน 2559 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบ
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 และใหแตละจังหวัดไปประชุมหารือถึง
แนวทางการดําเนินงานตอไป
4.1.2) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนํายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 – 2564 เสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
4.1.3) เมื่อการมีการจัดประชุมสัมมนาหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
และพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในปงบประมาณ
2560 ใหมกี ารบรรจุวิชายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ไวดวย เพื่อ
สรางความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
4.1.4) สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ชี้แจง/บรรยายเผยแพรยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ใหแกส มาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อสราง
ความเขาใจนําไปขับเคลื่อนรวมกัน
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4.1.5) สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ประชาสัมพันธเผยแพรยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ใหแกคณะ
ผูป ฏิบัติงานในเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ รวมทั้งหนวยงานราชการใน
พื้นที่ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจยุทธศาสตรของสภา
เกษตรกรแกภาคีเครือขายที่จะรวมปฏิบัติงาน
4.2) การนํายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงขาติ ป 2560 – ป 2564 ไปสูการปฏิบัติ
4.2.1) สภาเกษตรกรจังหวั ด คณะทํ างานประจําสภาเกษตรกรจังหวั ด และ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแห งชาติ กํ าหนดในแต ละป เป นลํ าดั บ แรก หากดํ าเนิ นโครงการตามนโยบาย
ยุทธศาสตรแลวเสร็จ และยังมีเงินงบประมาณเหลือ จึงนําไปดําเนินโครงการ/กิจกรรมอื่นที่จังหวัด
ริเริ่ม ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่ริเริ่มดําเนินการเพิ่มเติมนี้ ควรสอดคลองสนับสนุนกลยุทธ และ
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ดวย โดยการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
บางโครงการ สภาเกษตรกรจั งหวั ด และสํ านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวั ดดํ าเนิ นการเอง บาง
โครงการ/กิจกรรมดํ าเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกั บหนวยงาน/องคกรอื่น ในขณะที่บาง
โครงการ/กิจกรรมประสานสงใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
4.2.2) สภาเกษตรกรแหงชาติ คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ
และสํ านัก งานสภาเกษตรกรแห งชาติ ดํ าเนินงานตามบทบาทหนาที่ โดยประสานการแกไ ข
ป ญ หาและพั ฒ นาการเกษตร กรณี รั บ เรื่ อ งป ญ หาข อ เสนอ มาดํ า เนิ น การแล ว เกิ น ขี ด
ความสามารถแกไ ขในจังหวัด สงใหสภาเกษตรกรแหงชาติดํ าเนินการ กรณีนี้ผูประสานงาน
ประจําคณะกรรมการแตละคณะที่รับผิดชอบ ตองเรงวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล พรอมจัดทํา
ขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหาโดยรวดเร็ว พรอมประสานงานสงใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการ
4.3) การติ ด ตามความก า วหน า โครงการ/กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร ส ภาเกษตรกร
แหงชาติ ป 2560 – ป 2564
4.3.1) คณะกรรมการดานยุทธศาสตร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม
และงบประมาณประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําปของ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมุงติดตามโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 และใหคําแนะนํานิเทศงาน
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ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี102
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

4.3.2) คณะกรรมการติ ดตามผลการปฏิ บัติ งานประจําปของสํ านั กงานสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติแตงตั้งใหดําเนินการติดตามผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป และผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด
4.3.3) สํานักยุทธศาสตรการเกษตร วิจัยประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีหนาที่งานประจําในการติดตามความกาวหนาผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรายเดือน/รายไตรมาส พรอมสรุปเสนอ
ผูบ ริหาร
4.4) การติ ด ตามประเมินผลการดํ าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตรส ภาเกษตรกรแหง ชาติ
ป 2560 – 2564 โดย
สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ป ระสานสํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด
รวบรวมผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564 จาก
คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ /สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และจากสภา
เกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในชวงระยะสองป และชวงสิ้นสุดระยะเวลา
ของยุทธศาสตร แลวประมวลผลเสนอคณะกรรมการดานยุทธศาสตรฯ ตอไป หรือสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติอาจประสานสถาบันการศึกษามาชวยประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ

ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564
วิสัยทัศน “สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
มุงใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ”
ยุทธศาสตร ที่ 4 สนั บสนุ นและ
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาสิ น ค า ของ
เกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม

กลยุทธที่ 1 การจัดตั้งและสราง
ความเข็มแข็งของเกษตรกร องคกร
เกษตรกรรายสินคารวมทั้งการสราง
เครือขาย
กลยุทธที่ 2 การใชเทคโนโลยีหรือ
นวั ต กร รม เพื่ อ พั ฒ นา คุ ณ ภา พ
มาตรฐานสินคาเกษตรสูการแปรรูป
ขั้นตนและSME เกษตร
กลยุท ธ ที่ 3 การพั ฒ นาเกษตร
อุต สาหกรรมขนาดใหญ โ ดยการใช
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นสูง
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งแกเกษตรกร
องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร
และเครือขาย
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหเกษตรกรมี
องคความรู ดานการจัดการฟารม
สามารถนําความรูไ ปปฏิบัติและ
แบงปนความรูแกเกษตรกรอื่น
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหกรรมการ
และพนักงานขององคกรเกษตรกร
และกลุมยุวเกษตรกรมีความรูใน
การจัดการองคกรและการดําเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรมรวมทั้งการสราง
เครือขาย
กลยุทธที่ 3 ติดตามและรวมการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
เกษตรกรรมของสวนราชการและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
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กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนการ
รับรูขอเท็จจริงของปญหานํา
ปญหามาวิเคราะหจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายและเสนอหนวยงาน
รวมทั้งติดตามผลการชวยเหลือ
กลยุทธที่ 2 การใชเทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณในการสํารวจ
จัดเก็บและประมวลผลขอมูลเพื่อ
แกไขปญหา
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร
และคณะผูปฏิบัตงิ านในการแกไข
ปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ขีดความสามารถการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมที่
สอดคลองกับสภาพภูมิสงั คม
กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนการ
รวบรวมขอมูลสภาพปญหาใน
พื้นที่ การวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมดาน
การเกษตร
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร
พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร
และคณะผูป ฏิบัตงิ าน ดานการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
กลยุทธที่ 3 การประสาน
หนวยงานและภาคีภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบตั ิ
รวมทั้งติดตามผล

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบ
การแกไขปญหาของเกษตรกร
ใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

104

การแปลงยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 - 2564 ไปสูการปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภาคผนวกที่ 1

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกร ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เกษตรกรที่มี
ปญหาเดือดรอน
สามารถแจงและ
รับคําแนะนําการ
แกปญหาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.รอยละของ
จํานวนเรื่องปญหาที่
รวบรวมหรือรับเรื่อง
ไว แลวสามารถ
ดําเนินการแกไขหรือ
สงตอใหหนวยงาน
รับผิดชอบ

คาเปาหมาย
2560
70

2561
70

2562
70

2563
70

กลยุทธ

2564
70 1. พัฒนา
กระบวนการรับรู
ขอเท็จจริงของ
ปญหานําปญหามา
วิเคราะหจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบาย
และเสนอหนวยงาน
รวมทั้งติดตามผล
การชวยเหลือ

โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การแกไขปญหาเกษตรกร
1.1 กิจกรรมจัดใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อ
วางแผนและแกไขปญหา
ทางการเกษตรประจํา
จังหวัด
1.2 กิจกรรมการสราง
เครือขาย เชน webpage,
Facebook, Line Group
เครือขายการตลาด, หวงโซ
อุปทาน และเครือขาย
เกษตรอินทรีย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- สภจ./สกจ.
- สสนก.
- หนวยงาน
ราชการที่
เกี่ยวของ
- อปท.
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ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาประสงค
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกร ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ตอ)

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

70

70

70

70

70

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกรและคณะ
ผูปฏิบัติงานในการ
แกไขปญหาใหแก
เกษตรกรโดยรวดเร็ว

โครงการ
2. กิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมคณะ
ผูปฏิบัตงิ านสภา
เกษตรกรระดับอําเภอ
ป 2560
3. โครงการพัฒนา
สรางความเขมแข็ง
เครือขายสภา
เกษตรกรระดับตําบล
ป 2561-2564
4. โครงการจัดอบรม
สัมมนาพนักงาน สกจ.
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
วิเคราะหขอมูลและ
จัดทําขอเสนอเชิง
นโยบาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สภช.,สกจ.
- คณะ
ผูปฏิบัตงิ านสภา
เกษตรกรอําเภอ
-สภจ./สกจ.
- คณะ
ผูปฏิบัตงิ านสภา
เกษตรกรตําบล

สกช.

[106]

เกษตรกรที่มี
ปญหา
เดือดรอน
สามารถแจง
และรับ
คําแนะนําการ
แกปญหาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
กลยุทธ
2560 2561 2562 2563 2564
2. รอยละของจังหวัดเปาหมาย 70
70
70
70
70 2. การใชเทคโนโลยี
สามารถจัดตัง้ ศูนยขอมูล
เครื่องมือ อุปกรณ
สารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ในการสํารวจจัดเก็บ
และแกไขปญหา รวมทั้ง
และประมวลผล
สามารถขยายเครือขายสื่อสาร
ขอมูลเพื่อแกไข
ไปยังอําเภอและตําบลเปาหมาย
ปญหา
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาประสงค

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
1. โครงการ
- สภจ./สกจ.
จัดทําแผนพัฒนา - คณะ
เกษตรกรรม
ผูปฏิบัติงาน
ตําบลเปนเกษตร สภาเกษตรกร
อุตสาหกรรม
ตําบล/อําเภอ
1.1 กิจกรรม - หนวยงาน
จัดทําแผนพัฒนา ราชการที่
เกษตรกรรม
เกี่ยวของ
ระดับตําบล
- อปท.
- สถาบัน
การศึกษา
โครงการ
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ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คาเปาหมาย
กลยุทธ
2560 2561 2562 2563 2564
ไดแผนพัฒนา
1. รอยละของตําบล
70
70
70
70
70 1. พัฒนา
เกษตรกรรมตําบลที่ เปาหมายที่มีการจัดทํา
กระบวนการ
มีการวิเคราะห
แผนพัฒนา
รวบรวมขอมูล
สังเคราะหขอ มูล
เกษตรกรรมตําบล มี
สภาพปญหาใน
อยางเปนระบบและ การปรับปรุงหรือ
พืน้ ที่ การ
บูรณาการกับภาคี
วิเคราะห
ปรับเปลี่ยนการผลิตที่
ภาคสวนตางๆ ที่
ศักยภาพเพื่อ
เหมาะสม และได
เกี่ยวของเกิดการ
จัดทําโครงการ/
ปญหาความเดือดรอน
พัฒนาอาชีพ
กิจกรรม
ของเกษตรกรเพื่อ
การเกษตรและแกไข จัดทําโครงการหรือ
ดานการเกษตร
ปญหาดาน
ขอเสนอหนวยงาน
การเกษตรอื่นๆ
ตอไป
เปาประสงค
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ไดแผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลที่มีการ
วิเคราะห
สังเคราะหขอ มูล
อยางเปนระบบ
และบูรณาการ
กับภาคีภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
เกิดการพัฒนา
อาชีพการเกษตร
และแกไขปญหา
ดานการเกษตร
อื่นๆ

2. รอยละของ
พนักงานสํานักงานฯ
และสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดที่
ผานการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
กระบวนการจัดทํา
แผนฯ คุณภาพ

คาเปาหมาย
2560 2561 2562 2563
70
70
70
70

กลยุทธ

2564
70 2. พัฒนาบุคลากร
พนักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกรและคณะ
ผูปฏิบัตงิ าน ดานการ
จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรม

3. การประสาน
หนวยงานและภาคี
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏิบัตริ วมทั้ง
ติดตามผล

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สกช.

2. โครงการอบรม/
สัมมนาพนักงาน
สํานักงานฯ และ
สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด
เกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีและขอมูล
เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล
- สภจ./สกจ.
3.งานประจํา
- คณะกรรม
(การประสานงาน/
การและฝายจัดการ
บูรณาการ)

องคกรเกษตรกร
- อปท.
- หนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ
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ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาประสงค
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม (ตอ)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย
เปาประสงค

1. รอยละของ
เกษตรกรรุนใหมที่
ไดรับการพัฒนา
ดานการจัดการ
ฟารม

70

70

70

70

กลยุทธ

2564
70 1. สงเสริมให
เกษตรกรมีองค
ความรู ดานการ
จัดการฟารม
สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติ
70 และแบงปน
ความรูแก
เกษตรกรอื่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
1. โครงการเสริมสราง
- สภจ./สกจ.
ยุวเกษตรกรหรือทายาท
- คณะกรรม
เกษตรกร
การและกลุม/
1.1 กิจกรรม
องคกร
สรางเกษตรกรตนแบบรุน
- หนวยงาน
ใหมดานการจัดการฟารม
ราชการที่เกี่ยวของ
1.2 กิจกรรมศูนยสัมมาชีพ - อปท.
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ภาคเอกชน
2. โครงการ
- สถาบัน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา
ภาคการเกษตร
- เกษตรกร
3. โครงการเสริมสราง
สัมมาชีพตนแบบ
ยุวเกษตรกรหรือทายาท
-ปราชญเกษตร
เกษตรกร
3.1 กิจกรรมสราง
จิตสํานึกดานการเกษตรใน
สถานศึกษา
โครงการ

[109]

2. รอยละของศูนย
สัมมาชีพตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
สามรถเผยแพรองค
ความรูเกษตรกร
นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป
- รอยละของ
สถานศึกษาสามรถ
จัดอบรมนักเรียน
ดานการเกษตร

2560
70

คาเปาหมาย
2561 2562 2563
70
70
70

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เกษตรกร
รวมตัว
ตัง้ องคกรราย
สินคาเกษตร
หรือองคกร
เกษตรกรราย
สินคาที่มีอยู
เดิมสามารถ
ดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรม
ใหบริการ
สมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกรมี
ความสามารถ
ดานการ
จัดการฟารม

ตัวชี้วัด
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เกษตรกร
รวมตัว
ตัง้ องคกรราย
สินคาเกษตร
หรือองคกร
เกษตรกรราย
สินคาที่มีอยู
เดิมสามารถ
ดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรม
ใหบริการ
สมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกรมี
ความสามารถ
ดานการ
จัดการฟารม

3. รอยละของ
ตําบลเปาหมายที่
จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล
มีการรวมกลุม
จัดตั้งองคกร
เกษตรกรรายสินคา
เกษตรได

คาเปาหมาย
2560

70

2561 2562 2563 2564

70

70

70

70

กลยุทธ

โครงการ

2. สงเสริมใหกรรมการ
และพนักงานขององคกร
เกษตรกรและกลุมยุว
เกษตรกรมีความรูใน
การจัดการองคกรและ
การดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรมรวมทั้งการ
สรางเครือขาย

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

3. ติดตามและรวมการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
เกษตรกรรมของสวน
ราชการและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ

หนวยงานรับผิดชอบ

[110]

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาประสงค
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ)

5. โครงการอบรมกรรมการ,
พนักงาน องคกรเกษตรกร
หลักสูตร "การจัดการธุรกิจ
ขององคกรเกษตรกร"

- สภจ./สกจ.

งานประจํา
(การประสานงาน/
บูรณาการ)

- สภจ./สกจ.
- คณะกรรมการและฝาย
จัดการองคกรเกษตรกร
- อปท.
-หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม

องคกร
เกษตรกรราย
สินคา
สามารถ
พัฒนาธุรกิจ
ขององคกรมุง
สูเกษตร
อุตสาหกรรม

รอยละของจํานวน
องคกรเกษตรกร
รายสินคาเกษตร
เปาหมายที่จัดตัง้
ขึน้ สามารถ
พัฒนาการผลิต
การแปรรูปและ
การตลาดสูเกษตร
อุตสาหกรรม

คาเปาหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

17

17

17

17

17

กลยุทธ
1. การจัดตัง้ และสราง
ความเข็มแข็งของ
เกษตรกร องคกร
เกษตรกรรายสินคา
รวมทั้งการสราง
เครือขาย
2. การใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินคา
เกษตรสูการแปรรูป
ขั้นตนและSME เกษตร
3. การพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ
โดยการใช เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมขัน้ สูง

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1. โครงการจัดทํา - สภจ./สกจ.
แผนพัฒนา
- คณะกรรมการและพนักงาน
เกษตรกรรมตําบล ขององคกร
เปนเกษตร
- หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรม
- สถาบัน
การศึกษา
1.1 กิจกรรม ที่มีงานวิจัยการเกษตร
สรางความเขมแข็ง - ภาคเอกชน
แกเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร
รายสินคา ตาม
แนวทางเกษตร
อุตสาหกรรม

[111]

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาประสงค
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112

สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 – 2564

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภาคผนวกที่ 2

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย

กิจกรรม

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

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

1. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับตําบลรวมกับภาคีเครือขาย ครั้งที่ 1
เพื่อชีแ้ จงบทบาทหนาที่ของคณะผูป ฏิบัติงาน
ในการเปนกลไกประสานขับเคลื่อนการแกไข
ปญหา-จําแนกกลุมปญหาและโครงการใน
ตําบล พรอมกําหนดแนวทางขับเคลื่อนแกไข
ปญหา
2. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับตําบลรวมกับภาคีเครือขาย ครั้งที่ 2
และ 3
- เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหา
- สงเรื่องเกษตรกรเดือดรอนปญหา
สําคัญในพืน้ ที่ให สภจ. ประสานยื่นเรื่องให
หนวยงานรับผิดชอบแกไข
- รวมกับสภจ. หนวยงาน,ภาคีที่ เกี่ยวของ
ประสานดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ไดจาก
แผนฯ ตําบล
3. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรระดับตําบล ครั้งที่ 4 เพื่อติดตาม
ความกาวหนาผลการแกไขปญหา พรอม
รวบรวมผลการแกไขปญหา

งบประมาณ (ลานบาท)
2560

2561

2562

2563 2564

30.54 30.54 30.54 30.54
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
บาท บาท บาท บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สภจ.
- สนง.สภจ.
- หนวยงาน
และภาคี
เครือขาย
-คณะ
ผูปฏิบัติงาน
สภา
เกษตรกร
ตําบล

113

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่
งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
[113]

ชื่อ
โครงการ
พัฒนา
โครงการ
กระบวนการ พัฒนา
รับรู
สราง
ขอเท็จจริง
ความ
ของปญหา
เขมแข็ง
นําปญหามา เครือขาย
วิเคราะห
สภา
จัดทํา
เกษตรกร
ขอเสนอเชิง ระดับ
นโยบายและ ตําบล
เสนอ
หนวยงาน
รวมทั้ง
ติดตามผล
การ
ชวยเหลือ
กลยุทธ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค

เปาหมาย

กิจกรรม

1) เพื่อจัดใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร เพื่อเปน
ศูนยกลางในการ
คนควา ศึกษาหา
ความรู ขอมูลทางการ
เกษตรใชประกอบการ
ตัดสินใจทางการ
เกษตรของเกษตรกร
และผูท่เี กี่ยวของ
2) ใชระบบเครือขาย
การสื่อสาร สงตอ
ขอมูลทุกระดับ ตั้งแต
จังหวัด อําเภอ ตําบล
หมูบ าน จนถึง
เกษตรกรราย
ครัวเรือนในลักษณะ
สื่อสารแบบสองทาง

1. กลุมเปาหมาย
หลักคณะ
ผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรระดับ
อําเภอ ตําบล
2.กลุม เปาหมาย
รองเกษตรกร
ผูแทนองคกร
เกษตรกร

1.จัดใหมีศูนยขอมูล
สารสนเทศ ที่รวบรวม
ขอมูลทางการเกษตรที่
ประมวลผลแลว 77
จังหวัด
2. ตั้งทีม วิเคราะห
ขอมูลทางการเกษตร
ดําเนินการสังเคราะห
แปรผล เปนขาวสารทาง
การเกษตร
3.สื่อสารขอมูลขาวสาร
ผานเครือขายจนถึง
ระดับหมูบ านเพื่อ
ตัดสินใจทางการเกษตร
4. รับขอมูลขาวสารจาก
เครือขายเพื่อสง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
แกปญหาหรือพัฒนา

2560
4.00

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564
13.43 17.35 22.57 22.57

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-สภจ./สกจ
-อปท.
-หนวยงานที่
เกี่ยวของ
-สสนก.
-ภาคเอกชน
-เกษตรกร
ตนแบบ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี [114]
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ชื่อ
โครงการ
การใช
โครงการ
เทคโนโลยี พัฒนา
เครื่องมือ ศักยภาพ
อุปกรณใน การแกไข
การสํารวจ ปญหา
จัดเก็บและ เกษตรกร
ประมลผล
ขอมูลเพื่อ
การแกไข
ปญหา
กลยุทธ

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
ชื่อโครงการ

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

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลเปน
เกษตร
อุตสาหกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สภจ./สกจ
- อปท.
- คณะ
ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล
- หนวยงาน
ราชการ
- องคกรภาค
ประชาชน
- เอกชน
- ธกส.

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่
งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
[115]

กลยุทธ
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งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค
เปาหมาย
กิจกรรม
256 256 256 256 256
0
1
2
3
4
1) เพื่อ
1) สงเสริมการจัดทํา กิจกรรมที่ 1 จัดทํา
11.16 11.16 11.16 11.16 11.16
พัฒนา
แผนพัฒนาเกษตรกรรม แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
เกษตรกรให
ตําบล และสรางความ
-รวบรวมวิเคราะหขอมูลดาน บาท บาท บาท บาท บาท
ใหมีความ
เขมแข็งแกเกษตรกรและ การเกษตร ปญหา/ความ
รูเ ทาทันการ
องคกรเกษตรกรราย
ตองการ
เปลี่ยนแปลง สินคาเกษตรทุกตําบล
-จัดเวทีประชาคมกําหนด
สามารถจัดทํา ทั่วประเทศ รวม
วิสัยทัศน /ยุทธศาสตร/กล
แผนพัฒนา
7,403 ตําบล โดย
ยุทธ/โครงการ
รวมกัน
ดําเนินการไปแลวในป
- ไดอยางนอย 5 ปญหา
นําไปสูก าร
2559 จํานวน 888
ไดแก ปญหาราคาสินคา
เปลี่ยนแปลง ตําบล
หนีส้ ิน ที่ดิน แหลงน้ํา
เชิงโครงสราง -ป 2560 ดําเนินการ สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และ
ทาง
อีกอําเภอละ 1 ตําบล การไมไดรับความเปนธรรม
การเกษตร
รวม 888 ตําบล
-ป 2561-ป 2562
ปละ 1,875 ตําบล
รวม 3,750 ตําบล
-ป 2563 จํานวน
1,877 ตําบล

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

กิจกรรม

พัฒนา
กระบวน
การวบรวม
ขอมูล
สภาพ
ปญหาใน
พืน้ ที่ การ
วิเคราะห
ศักยภาพ
เพื่อจัดทํา
โครงการ/
กิจกรรม
ดาน
การเกษตร

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลเปน
เกษตร
อุตสาหกรรม

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

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

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาราคาสินคา โดยสรางความ
เขมแขงองคกรเกษตรกรรายสินคา
ป 2560
- จัดตั้งองคกรรายสินคาเกษตร
ใหมหรือพัฒนาองคกรเกษตรกร
ราย
สินคาเกษตรเดิมที่มีในตําบล
จํานวน 888 ตําบล
กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนแกไข
ปญหาหนีส้ ิน ทีด่ ินทํากิน แหลงน้ํา
สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการ
ไมไดรับความเปนธรรม
-สงเรื่องใหหนวยงานรับผิดชอบ
แกไข
-ติดตามผลการแกไขปญหา
กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนองคกร
เกษตรกรรายสินคา จัดตั้งปที่ผาน
มาเปนเกษตรอุตสาหกรรม
รอยละ 17 ของจํานวนองคกร
เกษตรกรรายสินคาที่จัดตัง้ ปที่
ผานมา

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงาน
รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 - สภจ./สกจ
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท - อปท.
- คณะ
ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล
- หนวยงาน
ราชการ
- องคกรภาค
ประชาชน
- เอกชน
- ธกส.

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี [116]
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม (ตอ)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย
กลยุทธ

เปาหมาย

กิจกรรม

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

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

1) สกจ.รวมกับคณะผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรอําเภอเปาหมาย รวบรวมผล
การศึกษา วิจัยนวัตกรรมเกษตรที่
ประสบผลสําเร็จ พรอมประสานความ
ตองการองคความรูนวัตกรรมเกษตร
ดังกลาวจากเกษตรกร หรือกลุม/
องคกรที่สอดคลองกัน
2) จัดประชุมชีแ้ จงเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกรเปาหมายที่สนใจเขา
รวมโครงการ พรอมกําหนดปฏิทินงาน
สรางนวัตกรรม
3) จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีแบบ
มีสวนรวมของเกษตรกร/องคกร
เกษตรกรเปาหมายรวมปฏิบัติจริง
เพื่อใหเกิดนวัตกรรม
4) ใหคําแนะนําแกเกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกรเปาหมายจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีปฏิบัตแิ ละผลการ
ดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมตามขั้นตอน
5) จัดประกวดใหรางวัลยกยอง และ
รวบรวมขอมูล ผลงานนวัตกรรมเกษตร
ของจังหวัด

งบประมาณ (ลานบาท)
2560
2561
2562
2563
2564
0.693 5.0877 5.0877 5.0877 5.0877

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สกจ./สภจ. คณะผูปฏิบัติงาน
เครือขายสภา
เกษตรกรตําบล/
อําเภอ
- หนวยงานทีม่ ีองค
ความรู
เทคโนโลยี
- อปท.
- ภาคราชการ
- ธ.ก.ส.
- สกช.
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สงเสริมให
เกษตรกรมี
องคความรู
ดานการ
จัดการ
ฟารม
สามารถนํา
ความรูไป
ปฏิบัติและ
แบงปน
ความรูแก
เกษตรกร
อื่น

ชื่อ
โครงการ
โครงการ
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม
ภาค
การเกษตร

ชื่อโครงการ
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เปาหมาย

สงเสริมให
กรรมการและ
พนักงานของ
องคกร
เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกรมี
ความรูในการ
จัดการองคกร
และการดําเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรม
รวมทั้งการ
สรางเครือขาย

โครงการ
เสริมสราง
ยุวเกษตรกร
หรือทายาท
เกษตรกร

1.เพื่อให
นักเรียนใน
สถานศึกษา
ไดมีความรู
ดาน
การเกษตร
สามารถ
ชวยงานใน
ครอบครัวหรือ
ยึดเปนอาชีพ
ตอไปไดใน
อนาคต

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

กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
2560

1.กิจกรรมสรางจิตสํานึกดาน 0.77
การเกษตรในสถานศึกษา
1.1 ประสานความพรอมของ
เกษตรกรตนแบบในการถายทอด
ความรูก ารทําการเกษตรให
นักเรียนในสถานศึกษา
1.2 ประสานงานสถานศึกษา
ในการเขารวมโครงการจังหวัดละ
1 สถานศึกษา
1.3 เกษตรกรตนแบบและ
สถานศึกษารวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดการเรียนรูด า น
เกษตรทั้งภาควิชาการและ
ปฏิบัติการกับนักเรียนใน
สถานศึกษาตามแผนจัดการ
เรียนรู
1.4 นักเรียนรวมกับ
ผูปกครองและชุมชนดําเนินการ
ผลิต แปรรูป และตลาด

2561

2562

2563 2564

หนวยงานรับผิดชอบ

7.70 7.70 7.70 7.70 -สภจ. สกจ.
-สถานศึกษา
-ผูปกครอง
-นักเรียน
-เกษตรกรตนแบบ
-อปท.
-เอกชน
-หนวยงานที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี [118]
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ)
ชื่อโครงการ
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สงเสริมให
กรรมการและ
พนักงานของ
องคกร
เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกรมี
ความรูในการ
จัดการองคกร
และการ
ดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรม
รวมทั้งการ
สราง
เครือขาย

โครงการ
เสริมสรางยุว
เกษตรกร
หรือทายาท
เกษตรกร

2.เพื่อสนับสนุนผู
ที่สนใจทํา
การเกษตรให
ไดรับความรูและ
เทคโนโลยีในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและ
การจัดการฟารม
ยึดถือเปนอาชีพ
หลักเพิ่มมากขึน้

3. พัฒนาหรือ
จัดตั้งศูนยเรียนรู
ของเกษตรกร
ตนแบบที่ไดรับ
การคัดเลือกให
เปนที่เรียนรุ
ทางการเกษตร

เปาหมาย
2.สราง
เกษตรกรรุน
ใหมอําเภอละ
1 คน รวม
888 คน

2 .กิจกรรมสรางเกษตรกรตนแบบรุน
ใหมดานการจัดการฟารม
2.1 สรรหาเกษตรกรรุนใหมที่มคี วาม
สนใจเขาสูอาชีพการเกษตรพรอมที่จะ
เรียนรูในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อําเภอละ 1 คน
2.2 จัดอบรมหรือประสานงานให
เกษตรกรเขารับการอบรมกับสถาบัน/
หนวยงาน/องคกร ที่จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความคิดและความรูดานการจัดการฟารม
และดานการเกษตรตามความตองการของ
ผูเขารวมโครงการ
2.3 จัดตั้งกลุมเครือขายเกษตรกรรุน
ใหมและประสานเกษตรกรตนแบบเปนพี่
เลี้ยง
2.4 ใหมีการคัดเลือกกันเองเพื่อเปน
เกษตรกรรุนใหมตน แบบจังหวัดละ 1 คน
3. กิจกรรมพัฒนาหรือจัดตั้งศูนยเรียนรู
การเกษตร
3.1 ประสานสัมมาชีพตนแบบและ
เกษตรกรตนแบบเปนศูนยเรียนรูการเกษตร
3.2 เผยแพรขอมูลศูนยเรียนรู
3.3 เกษตรกร ประธาน เขาศึกษาเรียนรู

2560
1.0

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564
4.52 4.52 4.52 4.52

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สภจ. สกจ.
- อปท.
- หนวยงานที่
เกี่ยวของ
- ภาคเอกชน
- เกษตรกร
ตนแบบ
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3. จัดตั้งศูนย
เรียนรูเกษตร
อินทรีย/
เศรษฐกิจ
พอเพียง
จังหวัดละ 1
ศูนย รวม 77
ศูนย

กิจกรรม
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เปาหมาย

กิจกรรม

การจัดตั้ง
และสราง
เครือขาย
ของ
เกษตรกร
องคกร
เกษตรกร
รายสินคา
รวมทั้งการ
สราง
เครือขาย

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลเปน
เกษตร
อุตสาหกรรม

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

สงเสริม สนับสนุน
เกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกร
พัฒนาเปนเกษตร
อุตสาหกรรมหรือ
SME เกษตร
จํานวน 1,725
ตําบล
(รอยละ 17 ของ
ตําบลที่จดั ทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมในปท่ี
ผานมา)

ขับเคลื่อนองคกร
เกษตรรายสินคาที่
จัดตั้งปที่ผา นมาเปน
เกษตรอุตสาหกรรม
รอยละ 17 ของ
ตําบลที่จดั ทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมในปท่ี
ผานมา)

งบประมาณ (ลานบาท)

หนวยงาน
2560 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ
งบประมาณอยูในโครงการจัดทํา
- สภจ./สกจ.
แผนพัฒนาเกษตรกรตําบลเปนเกษตร - อปท.
อุตสาหกรรม
- คณะ
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 แลว
ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล
- หนวยงาน
ราชการ
- องคกรภาค
ประชาชน
- เอกชน
- ธกส.

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี [120]
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ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม

