รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุนและหนี้สินเกษตรกร
ครั้งที่ 7/๒๕๕7
วันจันทรที่ 22 กันยายน ๒๕๕7
จังหวัดสตูล
.........................................................................
ผูมาประชุม
2. นายคงฤทธิ์
3. นายเรืองเดช
4. วาที่ ร.ต.สมพูนทรัพย
5. นายภักดีสยาม
6. นายสุพล
7. นายสมศักดิ์
8. นายสวัสดิ์
9. นายอภิมาตร
10. นางสาวโสภาพรรณ
11. นางสาวกัลฤยะณิษฐ

บัวบุญ
สุขสมบูรณ
กลาวิกรณ
พรหมอินทร
หมอนทอง
ฤกษอนันต
สายสุขกาจินะกุล
เหร็บควนเคี่ยม
กาสมสัน
โอฬารรัชฤ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายภาสันต

นุพาสันต
ปรีชาจารย

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวม
และขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการเกษตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส

ปญญาชาติรกั ษ
ปะติเส
อินทรทอง
ดอกลําไย
มกราภิรมย
วานิชกิจ
ปอมชัย
บารมีรุงเรือง

ที่ปรึกษากรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2. นางสาวฏัฐฐากรณ
ผูไมมาประชุม
1. นายประพัฒน
2. นายอํานวย
3. นายสมปอง
4. นายประยงค
5. นายเพิ่มศักดิ์
6. นายสุรศักดิ์
7. นายสุพจน
8. นางสาวอัญชลี

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ
กอนเขาสูก ารประชุมหารือประธานฯ ขอทราบผลการเตรียมงานรับฟง
ความเห็น ราง พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตร ภายใตโครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมแก
เกษตรกร
นายภาสันต นุพาสันต
กลาวถึงที่มาของโครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมแกเกษตรกร
เปนโครงการฯตามแผนงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งไดทําความตกลงไวกับสํานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง งบประมาณ 300,000 บาท โดยที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดมอบหมายให
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตรสิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิ
การเขาถึงแหลงทุนและหนีส้ ินเกษตรกรดําเนินการขับเคลื่อน ไดมีการจัดเวทีรับฟงความเห็นไปแลว
ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมพึง่ บุญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูเขารวมฟง - หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ 36
หนวยงาน
- เกษตรกร
100
คน
- ใชจายงบประมาณ
120,000 บาท
- คงเหลือ
180,000 บาท
จากการหารือรวมกับจึงเห็นควรนํางบประมาณสวนที่เหลือ จํานวน 180,000 บาท (หนึ่ง
แสนแปดหมื่นบาทถวน) ดําเนินการจัดเวทีรับฟงอีกครั้ง จึงกําหนดกลุมเปาหมายโดยใหจัดเวทีรับฟงความเห็น
จากเกษตรกร 5 จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
สงขลา และจังหวัดสตูล เพื่อรับทราบความตองการขั้นพื้นฐานของเกษตรกร ประมวลผล รวบรวมนําเสนอตอ
สภาเกษตรกรแหงชาติ โดยใหพื้นที่จังหวัดสตูลเปนศูนยกลางการจัดงานครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กันยายน 2557
ในการเตรียมงานตาง ๆ สํานัก งานสภาเกษตรกรแหง ชาติไดรับ การสนั บ สนุนและความ
อนุเคราะหจากประธานคณะกรรมการฯ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เปนอยางดีจึงทําใหขั้นตอนตาง
ประสบความสําเร็จเปนไปตามที่กําหนดทุกประการ และคาดวาในปงบประมาณ 2558 คณะกรรมการฯ อาจ
กําหนดแผนฯการจัดเวทีรับฟงความเห็นไปในจังหวัดอืน่ ๆ หรืออาจแบงเปนรายภาค ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคณะฯ
จะพิจารณา
นายรอสสัน คุมบาน หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล กลาวรายงานผลการเตรียมงานตาม
หนังสือสัง่ การของสํานักงานสภาเกษตรกร ดังนี้
1. การจัดเตรียมสถานที่ แลวเสร็จมีความพรอม คือ
1.1 ปายแสดงการจัดงานบนเวที
1.2 ปายบอกเสนทางตามจุดตาง ๆ
2. การเตรียมกลุม เปาหมาย จํานวน 250 คน เปนไปตามที่กําหนด ซึ่งเกษตรกร
สวนใหญจะเปนเกษตรกรที่นับถือศาสนามุสลิม
3. ประสานหนวยงานภายในจังหวัด เขารวมรับฟง และสื่อมวลชนรวมทําขาว
ประชาสัมพันธการจัดงาน
4. มอบหมายใหเจาหนาที่สํานักงานฯ จั ด เตรี ย มเอกสารใบสํา คั ญ การเงิน
และการลงทะเบียนผูเขารวม

5. สวนจัดงานทีเ่ พิ่มเติม คือ การจัดนิทรรศการ และการขายผลผลิตพื้นเมือง และ
ผลิตภัณฑแปรรูปของกลุมแมบาน
6. การแสดงความเห็น (ซักถาม) แบงเปน 3 ลักษณะ
- สอบถามในที่ประชุม
- เขียนใสกลองแบบที่จัดเตรียมไว
- แสดงความเห็นในภายหลัง สงผานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
7. กอนเปดประชุมรับฟง ใหจัดพิธีทางศาสนาของมุสลิม เพื่อเปนการใหเกียรติแก
เกษตรกรพื้นเมืองในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ
กลาวถึง Model การบูรณาการแกไขปญหาหนีส้ ินเกษตรกร จังหวัด
มหาสารคาม การขับเคลือ่ นภารกิจในระดับพื้นที่ ดังนี้
ขั้นตอน

กระบวนการ

วิธีการ

หนวยงาน

1. ประสานสรางความเขาใจ

จัดประชุมชี้แจงหนวยงาน - สภาเกษตรกรจังหวัดประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
- แจงสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดแจงตอกระทรวงเกษตรฯ
(สกร.สป.กษ.) เพื่อจัดประชุมชี้แจง
หนวยงานตามแนวทางการแกไข
ปญหาหนี้สินเกษตรกร

1. ศูนยดํารงธรรม (จังหวัด)
1. สภาเกษตรกรจังหวัด
2. สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ

2. มอบหมายเจาหนาที่

การรับคํารองขอกูเงิน
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและบันทึก
ถอยคํา

สภาเกษตรกรจังหวัดประจําศูนย

ทุกวันอังคาร

การสอบสวนขอเท็จจริง

สํานักงานบังคับคดี
อัยการจังหวัด
ปกครองจังหวัด
คณะกรรมการไกลเกลี่ยหนี้สิน
ธกส. หรือ สกร.

3. ตรวจสอบขอเท็จจริง
4. ไกลเกลี่ยประนอมหนี้
5. วิเคราะหคําขอกูเงิน

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ คือ
ตามนโยบายของ คสช.

ประนีประนอม
การวิเคราะหคําขอกูเงิน
และประเมินราคา
หลักประกัน
(ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง)

ทําสัญญา
นําสงเขาชองทางของสถาบัน

ขอสั่งการผูวาราชการจังหวัด จากศูนยดํารงธรรมถึงอําเภอ ซึ่งเปนแนวทาง

นางสาวกัลฤยะณิษฐ โอฬารรัชฤ
กลาวถึงผลการรับขึ้นทะเบียนหนีส้ ินของสภาเกษตรกรจังหวัด
มหาสารคาม ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2557 – ปจจุบัน ยอดรวมประมาณ 574 ราย โดยมีหนี้เรงดวน
(นอกระบบ) จํานวน 74 ราย โดยใชแหลงทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ปญหาที่พบตามกระบวนการซื้อหนี้เกษตรกร คือ ไมมีคณะกรรมการไกลเกลี่ยหนี้ สภาเกษตรกร
จังหวัดจึงเสนอใหจงั หวัดแตงตั้งคณะกรรมการฯ โดยใหมตี ัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด รวมเปน
กรรมการไกลเกลี่ยหนี้
การฟนฟูและพัฒนารายได
ความรวมมือตามขอตกลง
1. เกษตรกร ตองเขารับการอบรมตามกระบวนที่กาํ หนด
2. จัดทําแผนฟนฟูอาชีพ เพื่อพัฒนารายได
ขอเสนอ
ขอใหทุกจังหวัดบรรจุในแผนการพัฒนาจังหวัด เพือ่ นําไปสูโ ครงการยกระดับความคิด
ติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาอาชีพทั่วแผนดิน
วาที่ ร.ต.สมพูนทรัพย กลาวิกรณ กลาวถึงการแกไขหนี้สินนอกระบบ ธกส.ซึง่ ไดรับนโยบายจาก คสช.
แกไขหนี้สินเกษตรกรโดยใชแหลงทุนของ ธกส. ไดใหความหมายคําวา “เกษตรกร” หมายรวมถึงบุคคล ใน
ครัวเรือนของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอื่น ซึง่ เปนบุคคลในครอบครัวการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่
ไปประสบปญหาหนี้ และไมสามารถชําระหนี้ไดในวงเงินไมเกินกวา 100,000 บาท สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับความชวยเหลือไดที่ศูนยดํารงธรรม
กรอบระยะเวลาดําเนินการที่ ธกส. กําหนด
กันยายน – พฤศจิกายน 2557
รับขึ้นทะเบียนหนี้สิน
ธันวาคม 2557
วิเคราะหคําขอกู/ไกลเกลี่ยหนี้
มกราคม – มีนาคม 2557
อบรมชี้แจงกระบวน/แผนฟนฟูอาชีพ/ชําระหนี้
หากจังหวัดใดที่มปี ญหาเกี่ยวกับหนีส้ ินสนใจจะดําเนินการแกไขปญหา สามารถใช Model การบูรณา
การแกไขปญหาหนีส้ ินของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม โดยตนเองในฐานะผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ยินดีให
การสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมชี้แจงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายในจังหวัด โดยขอใหสภาเกษตรกร
จังหวัดเบิกคาใชจายเดินทาง และคาพัก จากตนสังกัด
นายคงฤทธิ์

บัวบุญ

เพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่ ธกส.กําหนด คือ
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557
รับขึ้นทะเบียนหนี้สิน
1 พฤศจิกายน 2557
อบรม
30 กันยายน 2558
สิ้นสุดโครงการฯ
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน กลาวถึงภาพรวมการบูรณาการหนี้สินเพื่อใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือ น
โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกรฯ ม.11 (3) กําหนดใหมีห นาที่เสนอแนวทางเพื่อ แกไขปญ หา
จึงเสนอใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการแกไขปญหาหนี้สิน โดยใหศูนยดํารงธรรมเปนศูนยกลาง
ในการรับเรื่องรองเรียน โดยเฉพาะปญหาที่ดินและหนี้สินเกษตรกร ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ มีรูปแบบ ดังนี้

คําสั่งจังหวัดตาก
ที่ 1963/๒๕๕7
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการแกไขปญหาหนี้สินจังหวัดตาก
_____________________
ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ กําหนดใหศูนยดํารงธรรมจังหวัด เปนศูนยกลางการรับ
เรื่องรองเรียน และแกไขปญ หาในทุก ดาน รวมถึงปญหาหนี้สินภายในจังหวัด ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญในการ
บรรเทาความเดือดรอนใหแกเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิดการปฏิบัติจริงในลักษณะการบูรณา
การงานของหนวยงานที่เกี่ ยวขอ งตามนโยบายของ คสช. และการแกไขปญ หาหนี้สิ นมีผ ลในทางปฏิบั ติ
สอดคลองกับปญหาที่เปนจริงในพื้นที่
จังหวัดตาก จึงจัดตั้งศูนยอํานวยการแกไขปญ หาหนี้สินภาคประชาชนและดานการเกษตร
เพื่อบริหารจัดการการใหความชวยเหลือและบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จระดับพื้นที่ รวม 2 ระดับ ดังนี้
ระดับจังหวัด
1. คณะที่ปรึกษา
1.1 นายสมชัยฐ หทยะตันยติ
ผูวาราชการจังหวัดตาก
1.2 รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก
1.3 นายอํานวย ปะติเส
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ
2. คณะกรรมการ
2.1 รองผูวาราชการจังหวัดตาก (ที่รับมอบหมาย)
ประธานกรรมการ
2.2 อัยการจังหวัดตาก
กรรมการ
2.3 ปลัดจังหวัดตาก
กรรมการ
2.4 ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
กรรมการ
2.5 คลังจังหวัดตาก
กรรมการ
2.6 พัฒนาการจังหวัดตาก
กรรมการ
2.7 เจาพนักงานที่ดินจังหวัดตาก
กรรมการ
2.8 หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตาก กรรมการ
2.9 หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตาก
กรรมการ
2.10 สหกรณจังหวัดตาก
กรรมการ
2.11 เกษตรจังหวัดตาก
กรรมการ
2.12 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
กรรมการ
2.13 หัวหนาสํานักงานจังหวัด
กรรมการ
2.14 ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
กรรมการ
และสหกรณการเกษตร จังหวัดตาก
2.15 ผูจัดการธนาคารออมสิน จังหวัดตาก
กรรมการ
2.16 ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จังหวัดตาก
กรรมการ
2.17 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
กรรมการและเลขานุการ

อํานาจหนาที่

2.18 เกษตรและสหกรณจังหวัดตาก
กรรมการและเลขานุการ
2.19 เจาหนาที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ไดรับมอบหมาย
2.20 เจาหนาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
จังหวัดตาก ที่ไดรับมอบหมาย
1. จัดตั้งศูนยอํานวยการแกไขปญหาหนี้สินระดับจังหวัด
2. กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีดําเนินงานการรับลงทะเบียนลูกหนี้ และการเขาถึง
แหลงทุนตามสภาพหนีส้ ินในแตละประเภท
3. จัดทําระบบฐานขอมูลการขึ้นทะเบียนหนี้ สภาพปญหา และแหลงทุนผาน
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการแกไขปญหา
หนี้สิน
4. ประมวลผลขอมูลแผนการพัฒนาฟนฟูรายไดและอาชีพ เพือ่ ปรับโครงสรางหนี้
ใหสอดคลองปญหาของชุมชนและภารกิจของหนวยงานที่เกีย่ วของ
5. ประชาสัมพันธ ประสานความรวมมือการปฏิบัติงาน สรางความเขาใจในหลักเกณฑ ขอ
กําหนดการใหความชวยเหลือ เพื่อลดความขัดแยงในระดับพื้นที่
6. บูรณาการกลุม เปาหมายสูกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมดานการพัฒนารายได
7. พิจารณาดําเนินการกรณีที่คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอไมสามารถเจรจาประนอมหนี้ได
8. รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ปญหาและอุปสรรค ขอขัดของและขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน ใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
ระดับอําเภอ
1. นายอําเภอ
ประธานกรรมการ
2. อัยการจังหวัดทีร่ ับผิดชอบการดําเนินคดีทอ งที่นั้น ๆ
กรรมการ
3. พัฒนาการอําเภอ
กรรมการ
4. เจาพนักงานที่ดินอําเภอ
กรรมการ
5. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
กรรมการ
6. เจาหนาที่สง เสริมสหกรณที่รบั ผิดชอบอําเภอ
กรรมการ
7. ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
กรรมการ
สาขาอําเภอ
8. ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาอําเภอ
กรรมการ
9. ผูจัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอําเภอ
กรรมการ
10. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในแตละอําเภอ
กรรมการ
11. เกษตรอําเภอ
กรรมการและเลขานุการ
12. เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
13. ผูแทนผูจัดการสํานักงานธนาคาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาอําเภอ

อํานาจหนาที่
1. จําแนกลูกหนีเ้ ปนรายเจาหนี้
2. นัดหมายคณะเจรจาประนอมหนี้รวมเจรจาระหวาง เจาหนีแ้ ละลูกหนี้
3. จัดทําแผนการพัฒนาฟนฟูรายไดและอาชีพ เพื่อปรับโครงสรางหนี้ของชุมชน
เปนการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร สนับสนุนและการใหความชวยเหลือ
5. รายงานผลความกาวหนาการแกไขปญหา ตอคณะกรรมการบูรณาการแกไขปญหาหนี้สินจังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557
สมชัยฐ หทยะตันยติ

บทสรุป

(นายสมชัยฐ หทยะตันยติ)
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตําแหนง
ผูวาราชการจังหวัดตาก
1. ใชพื้นที่ตอบโจทยในการแกไขปญหา สรางความเชื่อมั่นกับองคกร
2. นโยบายใดที่เปนประเด็นขัดแยง ใหมีขอพิจารณาเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ
3. ใหคณะกรรมการฯ เริม่ ตนภายในจังหวัด เพือ่ นําขอมูลวิเคราะหภาพรวม

นายภาสันต นุพาสันต
นายวิทยา ประจันตะเสน เลขาธิการสภาเกษตรกร ไดฝากเรื่องการรองขอ
จากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ในการแกไขปญหาหนี้สิน ขอใหคณะกรรมการฯ เสนอเปนนโยบาย
ซึ่งปจจุบันจังหวัดไดชะลอการดําเนินงาน เปนผลมาจากการสับเปลี่ยนโยกยายของขาราชการผูรับผิดชอบ
ทั้งนี้ เพื่อใหมีความตอเนื่องในการแกไขปญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นในพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ผลการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการสื่ อ สาธารณะภาคเกษตรกรรม
แบบมีสวนรวม เมื่อวันจันทรที่ 15 กันยายน 2557 ตามอํานาจหนาที่
1. รวบรวมขอมูล ประเด็นปญหาเรงดวน
2. จัดทําแผนประชาสัมพันธ นโยบาย ภารกิจ และกิจกรรมดําเนินการ
3. กําหนดวิธีการประชาสัมพันธ ชองทางการสือ่ สารขอมูล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ

วัตถุประสงค
นโยบายสาธารณะ (Public policy) หมายถึง แนวทางกิจกรรม/การกระทํา ที่กาํ หนด
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เป าหมายไว ล ว งหน า สิ่ ง สํ าคั ญ คื อ การมี ส วนร วมของทุ ก ภาคส ว น ซึ่ ง การแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสาธารณะภาคเกษตรกรรม แบบมีสวนรวม เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
สรางความเขาใจ ใหกับกลุมเปาหมายและภาคีเครือขาย ไดรับทราบขอมูลในการทํางานรวมกัน ใหมีความ
สอดคลองกับนโยบายภาครัฐและการปฏิบัติงานของทุกภาคสวน อันนําไปสูความรวมมือในการแกไขปญหาใน
ทุกดาน โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน หนี้สิน และความเหลื่อมล้ําของประชาชน
วิธีการ

การสะทอนปญหาและขอเสนอแนวทางการแกไขผานชองทางการสื่อสารขององคกรที่เปน
ตัวแทนสาธารณะในแตละภาคสวนจากลางสูบน สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
สรางแนวคิดเพื่อกําหนดแผนปองและพัฒนาดวยตนเอง ลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางสันติวิธี
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ มาตรา 11 (1), 33 (1), และ 41 กลาวไวดังนี้
มาตรา 11 (1) สภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายการสงเสริม
และพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต
การแปรรูป การตลาดและการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
มาตรา 33 (1) สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกรภายในจังหวัด
มาตรา 41 ใหสภาเกษตรกรแหงชาติจัดทําแผนแมบท โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแมบทระดับจังหวัด
โดยจะเนนที่การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําใหเกษตรกรรายยอยเปนอันดับแรก
ยุทธศาสตร คสช. ซึ่งเกี่ยวของกับสภาเกษตรกรแหงชาติ
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสงั คมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
หากเปรียบเทียบในหลักการ จะเห็นไดวากรอบงานตามนโยบายดานการบริหารและภารกิจ ของสภาเกษตรกร
แหงชาติ มีความเกี่ยวของในหลายประเด็น และที่สําคัญคือ “การมีสวนรวมของทุกภาคสวน” จึงมุงให
ความสําคัญการแกไขปญหาในพื้นที่ รวมถึงการรักษาสิทธิของประชาชนและเกษตรกรที่พงึ ได เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในทุกมิติของระดับพื้นที่ อันนํามาสูความสงบและสามัคคีของคนในชาติ

การปฏิรปู ของ คสช. รวม 11 ประเด็น คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การทุจริตคอรัปชั่น
การเขาสูอํานาจ (นิตบิ ัญญัต)ิ และตุลาการ
การใชอํานาจการบริหาร (การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ)
การควบคุมอํานาจ (กระบวนการยุติธรรมและองคกรอิสระ)
ระบบพลังงาน
การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน
ดานสื่อสารมวลชน

8. การศึกษา การเรียนรู และภูมิปญ
 ญา
9. คุณธรรมจริยธรรม
10. ความเหลือ่ มล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
11. การจัดสรรทรัพยากรที่ดิน น้ํา และปาไม

ขอเสนอ
นายวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ
กลาวถึงแนวทางการเชื่อมโยงเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของสภาเกษตรกร
แหงชาติ เปนการสนับสนุนนโยบาย คสช.เพื่อใหมผี ลทางปฏิบัติ เชน
ประเด็นปญหาเรื่องที่ดิน
1. ในเรื่องของการเก็บภาษี เพื่อลดความเหลือ่ มล้ํา
2. การกําหนดโซนนิ่ง มีความเกี่ยวของกับโครงสรางทั้งระบบ
2.1 พื้นที่ปลูกพืชอาหารและพลังงาน
2.2 เสถียรภาพดานราคาผลผลิต ระหวางผูผ ลิตและผูประกอบการ เชน ขาวโพด
การนําเขาของผลผลิตทีร่ าคาถูกแตมีสารตกคาง ทําให
- การลดตนทุน และธนาคารที่ดิน
ประเด็นการพัฒนา
เพื่อเขาสูเกษตรกรรมยัง่ ยืน โดยใชทิศทางการปรับโครงสราง
การผลิต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดานการผลิต มิใชหมายถึง การลดตนทุนเพียงอยางเดียว
แนวทาง

1. ใหจังหวัดตรวจสอบการแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นทีร่ ะดับจังหวัด
3. ติดตามเรื่องภาษีมรดก เพือ่ ปรับใชในการประชาสัมพันธ

กรอบการดําเนินงาน
การประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและแนวทางการขับเคลื่อนสูวิธีการแกไขปญหา
1. รวบรวมขอมูล ประเด็นปญหาเรงดวน
โดยนําความเคลื่อนไหวสาธารณะเชิง
นโยบาย
ที่เรงดวนมากําหนดประเด็น คือ
1.1 การเก็บภาษีที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและการปฏิรปู ที่ดนิ
ขอมูล ภาษีที่ดิน-มรดก
1.2 การปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร เพื่อนําไปสูเ กษตรกรรม
ที่ยั่งยืนเพิม่ ขีดความสามารถทางการแขงขัน
ขอมูล เรื่องโซนนิง่ สิทธิเกษตรกร การลดตนทุนการผลิต
ธนาคารที่ดิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. จัดทําแผนประชาสัมพันธ นโยบาย ภารกิจ และกิจกรรมดําเนินการ
2.1 เชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ รวม 2 ประเด็น
ตามนโยบาย คสช. คือ การสนับสนุน กฎหมายภาษีที่ดิน+มรดก
พรบ.ธนาคารที่ดิน
ภารกิจสภาเกษตรกรแหงชาติ คือ การมีสวนรวมและสรางความเขมแข็ง

ใหเกษตรกร และองคกร
2.2 เชิงขอเสนอ ยุทธศาสตรเกษตรกรรมยัง่ ยืน
3. กําหนดวิธีการประชาสัมพันธ ชองทางการสื่อสารขอมูล
ชองทางการสื่อสาร
3.1 ตนทุนสื่อของสภาเกษตรกรแหงชาติ มีอะไรบาง โดยปรับปรุงชองทางเดิม
webside และ facebook
3.2 ปรับปรุงระบบการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส (IT)
การประชาสัมพันธ
ในกรอบแรก การวิเคราะหสถานการณทางนโยบายเพื่อขับเคลื่อน
1. Workshop การจัดประชุมเพื่อวิเคราะหสถานการณและขับเคลื่อนนโยบายของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนการสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็น โดยเก็บความเห็นของทุกกลุมทุกองคกร
เพื่อประมวลผลหาขอสรุปและแนวทางการปฏิรูปประกอบดวย กลุมสื่อมวลชน สาขาการเมือง และการปฏิรูป
กลุมองคกรที่มีความคิดคูขนานกับ ภาครัฐ กลุมหนังสือพิมพ ไดแก คุณวิสุทธิ คมวัชรพงศ นายกสมาคม
นักขาวและหนังสือพิมพ คุณกรรณิการ กิจติเวชกุล คุณบัณฑูร นายประยงค ดอกลําไย บุคคลที่อยูใน
สภาปฏิรูปและภาคอุตสาหกรรม นายอํานวย ปะติเส รวมถึง facebook ดานเกษตรตาง ๆ
2. จัดประชุมเพือ่ วิเคราะหขอมูล รวมกันโดยมี
2.1 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุน และหนี้สินเกษตรกร
2.2 คณะกรรมการดานการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 คณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสาธารณะภาคเกษตรกรรม แบบมีสวนรวม
- วิเคราะหสถานการณเชิงนโยบายจาก Workshop สรุปผลขอมูล
- กําหนดชองทางสือ่ สารประชาสัมพันธ การขับเคลือ่ น
มติที่ประชุม
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รับทราบ

เรื่อง เพื่อพิจารณา
สาระสําคัญของการเสวนา รูปแบบคลายการจัดทําเวทีชาวบาน
(เนนเรื่องที่ดิน และเศรษฐกิจพอเพียง) ประเด็นที่เกี่ยวของ ภาษีมรดก โซนนิ่ง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน
เพื่อคนหาประเด็นทีเ่ ปนขอขัดแยงระหวางภาครัฐและภาคประชาชน อันนําไปสูการกําหนดนโยบาย
ใหสอดคลองตรงกับสภาพความเปนจริง ทีเ่ กิดขึ้นในระดับพืน้ ที่ ซึ่งเปนชองทางใหผูมสี วนไดเสียไดแสดงความ
คิดเห็น ผานชองทางสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยสนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมเสนอแนวทางการแกไขปญหา
เพื่อกําหนดแผนปองและพัฒนาดวยตนเอง ลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางสันติวิธี

กลุมเปาหมายประมาณ 150 คน ประกอบดวย
1. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดิน
ทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุน และหนี้สินเกษตรกร (15 คน)
2. คณะกรรมการดานการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (15 คน)
3. คณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสาธารณะภาคเกษตรกรรม แบบมีสวนรวม (3 คน)
4. ผูบริหารสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ (4 คน)
5. กลุมสื่อมวลชน สาขาการเมือง และการปฏิรปู
6. กลุมองคกรที่มีความคิดคูขนานกับภาครัฐ (นายประยงค ดอกลําไย)
7. กลุมหนังสือพิมพ ไดแก คุณวิสุทธิ คมวัชรพงศ นายกสมาคมนักขาวและหนังสือพิมพ
คุณกรรณิการ กิจติเวชกุล คุณบัณฑูร
8. สวนราชการ
ดานที่ดิน
7.1 กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
7.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักงานการปฏิรปู ที่ดิน
7.3 กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
7.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.5 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พัฒนาชุมชน เรื่องความเหลื่อมล้ํา
ดานเศรษฐกิจพอเพียง
8.6 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
8.7 กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่ การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สป.กษ.
8.8 สํานักนายกรัฐมนตรี
8.9 กระทรวงศึกษา
สถานที่จัด
หองประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัน เวลา
ขอประสานวันกับประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ นายอํานวย ปะติเส
และนายวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ
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เรื่อง อื่น ๆ

เรื่องสิทธิเกษตรกร ซึ่งเกี่ยวของกับราง พ.ร.บ.การจัดสวัสดิการเกษตร พ.ศ
....... กับกฎหมายประกันสังคม กรณีนายจางเปนเกษตรกรรายยอย ตองนําลูกจางขึ้นทะเบียนผูประกันตน
ประเด็นปญหา คือ เปนผูมีรายไดไมแนนอน
ขอเสนอ
มติที่ประชุม

ขอฝากใหคณะกรรมการฯ ศึกษาความเปนได
รับทราบ

ปดประชุมเวลา 17.00 น.

---------------------------

(นางสาวฏัฐฐากรณ ปรีชาจารย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส
ผูประสานงาน สกช.
จดบันทึกการประชุม

(นายคงฤทธิ์ บัวบุญ)
ประธานคณะกรรมการฯ
รับรองรายงาน

(นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน)
คณะกรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม

