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พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. 2536 

 

“สามัคคีหรือการปรองดองกัน  ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง  

คนอืน่ต้องพูดเหมือนกันหมด  ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย   

ต้องมีความแตกต่างกัน  

แต่ต้องท างานให้สอดคลอ้งกัน  แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน” 
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พระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและ

การตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูป

ของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิ

และการมสีว่นร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพดา้นราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่าง

แท้จริงและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐดา้นการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสู่

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้

บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ

เกษตรกรในการดําเนนิกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี้ 

 

เลม่ที่ ๑๒๗ ตอนที ่๗๑ ก                      ราชกิจจานุเบกษา                   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสึกนกึในพระมหากรุณาธคิุณ หาท่ีสุดมไิด้  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขา้พระพุทธเจา้ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

ในปี 2559  ถือว่าเป็นปีแห่งการสูญเสีย “กษัตริย์เกษตร” 

(พระบิดาแห่งเกษตรกรรมไทย) สภาเกษตรกรจังหวัดตากขอน้อมนํา

และสานต่อพระราชดําริ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อวางแผน

เกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของเกษตรกร กับการ

พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านเสถียรภาพราคา เพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขัน และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เป็นไปเพื่อ

เกษตรกรอย่างแท้จริง ให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มก้าวสู่การเป็น

ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความยั่งยืนต่อวิถี

เกษตรกรจังหวัดตากในอนาคต สู่การเปลี่ยนแปลงให้ลูกหลาน

เกษตรกรจังหวัดตากสานต่ออาชีพของพ่อแม่ให้อยู่ต่อไปอย่างมี

ศักดิ์ศรเีทา่เทยีมกับอาชีพอื่นในสังคม 

 ด้วยเหตุผลในหน้าที่ของสภาเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ.2553 ที่มุ่งหวังให้สภาเกษตรกรเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐด้านการปฏิรูป

ตามนโยบายภาคเกษตรกรรม 

 ที่ผา่นมาสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พยายามใช้บทบาทในด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมากกว่าการตรวจสอบ การ

ดําเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น สภาเกษตรกร

ได้ทําหน้าที่ในการนําเสนอความต้องการและแนวทางการส่งเสริมโดยยึดบริบทพื้นที่สภาพภูมิประเทศให้

เหมาะสมกับพันธุกรรมพืช โดยเน้นใช้หลักโครงสร้างให้ผลักดันการเชื่อมโยง ผลักดันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มี

การสํารวจขอ้มูลพืน้ที่ของชุมชนเกษตรกรเป็นรายครอบครัว  หมู่บา้น  ตําบล  อําเภอ เพื่อเป็นข้อมูล

ของรายพืช รายสัตว์ ของการประกอบอาชีพ ชุมชนเกษตรกร เพื่อสู่การบูรณาการในการพัฒนาปฏิรูปภาค

เกษตรกรรมของจังหวัดตาก ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการด้วย

ตนเอง โดยความร่วมมือทั้งสถาบันการเงิน ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น สนับสนุนด้านการวางแผนของ

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเป็นกองทุนฯ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ ยังคงไม่มีที่ดินทํากิน ในการ

สรา้งตลาดสินคา้เกษตรที่ครบวงจรในชุมชน และรูปแบบการพัฒนาการรวมกลุ่มเช่ือมโยงเกษตรอุตสาหกรรม 

(Value Chain) เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการในระดับจังหวัด ในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ 

ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและลดข้อจํากัดของหลักเกณฑ์ ซึ่ง

แตกต่างกันตามบริบทพื้นที่ ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกรในตําบล เพื่อบริหารจัดการ

เกษตรกรรมตั้งแต่ด้านการผลิตสู่การแปรรูป และจําหน่าย สร้างโดยคํานึงถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้อง

สอดคล้องกับนวัตกรรมสีเขียว ต้องรู้ว่า ตลาดอยู่ที่ไหนก่อนทําการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายที่ต้องมี 
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ด้วยกลไกปรับสมดุล เพิ่มศักยภาพและความสามารถการแข่งขันใน

การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม บนความยั่งยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยวิถีเกษตรกรเป็นวิถีวัฒนธรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค

เกษตรกรรมจังหวัดตาก  

 

                เช่ือมั่นและปรารถนาดี 

 
 

                โสภาพรรณ กาสมสัน 

         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

               ๑ พฤศจิกายน 2559 
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โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัด (สภจ.) 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดั คนที ่๑ 

(๑) 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๑๘) 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวดั 
(๑) 

ประกอบด้วย 

๑.ผู้แทนเกษตรกรระดับอําเภอ ๑๖ คน          ๒.ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน 

สภาเกษตรกรจังหวัด 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดั คนที ่๒ 

(๑) 
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สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก (สภจ.) 

นายเสกสรร สุรสิทธินุสรณ์ 

 

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก นายมานิตย์  พิณนา 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๒ 

นายสุริยา  มาเกิด 

 

นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์ 

 

นายประนอม  อ่อนนุ่ม 

 

นายสวัสด์ิ  โนนสูง 

 

นายสมเพชร  สุริยวงษ์ 

 

นายเจริญ อ่อนแก้ว 

 

นายเครื่อง  เสมา 

 

นางลํายงค์  แสงประจักร์ 

 

นายสมชาย  ใจพูน 

 

นายรุจ  ศรีงาม 

 

นายกําพล  เข็มฤทธิ์ 

  

นายอรรถพงษ์ สาดทอง 

 

นายคธาเทพ เหลืองอรุณ 

 

นายภราดร  กานดา 

 

นายสมเดช  ล่าล้ี 

 

นายกรวีธ์  ธรรมาภิวาท 

 

นายพนม สินสอน 

 

นางสมศรี  จ๋ีคีรี 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๑ 
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มาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สภา

เกษตรกรจังหวัด มอีํานาจหนา้ที่ดังน้ี 

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใน   

    จังหวัด 

2. ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย  

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ 

ยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบตา่งๆ 

4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็น

แผนแมบ่ทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่

เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อย่างครบวงจรและยั่งยนื 

6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 

รวมทั้งราคาผลผลติทางเกษตรกรรมที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

7. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

8. แตง่ตัง้คณะทํางานเพื่อดําเนนิการใดๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบญัญัตินี้ 

9. ปฏบิัตหินา้ที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

  สําหรับกลไกในการขับเคลื่อนการทํางานของสภาเกษตรกรจังหวัด คือ สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา 

๓๑ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีสถานะเป็นผู้แทนสภาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มอีงคป์ระกอบ ๒ สว่น คอื 

  สว่นที่ ๑ สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง จํานวนสิบหกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอ

มากกวา่สบิหกอําเภอ ให้เพิ่มจํานวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดน้ันให้เท่ากับจํานวนของอําเภอ 

  ส่วนที่ ๒ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ด้านเกษตรกรรม จํานวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช สัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  ให้

สํานักงานจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้สมาชิกตาม (๑) และการเลือกเพื่อให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม 

(๒) ทั้งนี้หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

อํานาจหน้าทีส่ภาเกษตรกรจังหวัด 



~ 9 ~ 
 

 

  การดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

นับแตวั่นที่ประกาศรายชื่อตามมาตรา 15 และจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ให้สมาชิกสภา

เกษตรกรแห่งชาติซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อ

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่ 

   การพ้นจากตําแหน่ง นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 สมาชิกสภา

เกษตรกรแห่งชาติพน้จากตําแหน่งเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัตหิรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 7 

4. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมตใิห้พน้จากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 

5. ลาออกจากองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกเป็นสมาชิกตามมาตรา 

5(2) 

6. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

7. ขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินกว่า 5 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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โครงสร้างสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) 

หัวหนา้ 

ส่วนยทุธศาสตร ์

การเกษตร 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

หัวหนา้ 

ส่วนขับเคลื่อนและ 

การมสี่วนร่วม 

นักวิชาการ

เกษตร 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

หัวหนา้ 

ส่วนประเมนิผลและ

กํากับการบรหิาร

จัดการทีด่ ี

หัวหนา้ 

ฝ่ายอํานวยการ 

เจ้าพนักงาน

ธุรการ 

หัวหนา้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
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บุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (สกจ.) 

ปุณยาพร ด ารงวุฒิชัย 

เจ้าพนักงานธุรการ 

กนกวรรณ ตันติคะเนดี 

หัวหน้าสว่นยุทธศาสตร์

การเกษตร 

(รษ.หัวหน้าสํานักงานฯ) 

 

 

ว่าง 

หัวหนา้ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวดัตาก 

แสงอรุณ ประเสริฐธติิกุล 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

เกรียงไกร โทรสังข์อินทร์ 

นักวิชาการเกษตร 

 

ว่าง 

 

หัวหน้า 
ฝุายอํานวยการ 

 

 

ว่าง 

 

หัวหน้าสว่นขับเคลื่อน 
และการมีส่วนรว่ม 

 

 

ว่าง 

หัวหน้าสว่นประเมินผล
และกํากับการบรหิาร

จัดการท่ีดี 
 

กัญญา  ชาวส้าน 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
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สถานะหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ

กฎหมายอื่น มีผู้บริหารสูงสุดคือเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ มาตรา ๒๒ แต่งต้ังโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ งบประมาณองค์กรมาจากเงินอุดหนุนของ

รัฐบาลตามพระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๙  

บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิการ

เป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภาเกษตรกรทุกระดับ การบริหารจัดการองค์กร สํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัด มีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทําหน้าที่เลขานุการของสภาเกษตรกร

จังหวัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๘ ดังน้ี 

  1. รับผิดชอบงานดา้นธรุการและทําหนา้ที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจงัหวัด 

2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

จังหวัด 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผน พัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดและการดําเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยและองค์ความรู้

เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

5. ประสานการดําเนนิงานกับเกษตรกร องคก์รเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดทํารายงานประจําปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 

๗. ปฏบิัติหนา้ที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

 

 

 

 

 

อํานาจหน้าที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
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           งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   348,241.44      บาท 
 

 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   148,534.13       บาท 

 

 

 
 

รายรับ : ตุลาคม 58 – กนัยายน 59 

รับจัดสรรจาก สกช. ปี ๒๕๕๙ 4,206263.36 

รายรับดอกเบีย้ 6,871.24 

รายรับอื่น 0.00 

รวมรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 4,213,134.60 

รายจ่าย : ตุลาคม 58 – กนัยายน 59 

รายจ่ายบุคลากร 1,184,946.20 

ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทน 897,975.00 

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0.00 

งบดําเนินงาน 1,959,483.71 

งบรายจ่ายอื่น 370,437.00 

รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 4,412,841.91 

งบประมาณ 

รายจา่ยบุคลากร 27% 

คา่เบี้ยประชุมและ

คา่ตอบแทน 20% 
งบดําเนินงาน 44% 

งบรายจา่ยอื่น 8% 

2๗% 

สัดส่วนการใช้จา่ยเงนิงบประมาณตามหมวดงบประมาณ ปี 2559 

๘% 

2๐% 

๔๔% 
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ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  : ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

       : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 

แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๑. สร้าง

กระบวนการมี

ส่วนร่วมทุกภาค

ส่วนในการ

กําหนดนโยบาย

และวางแผนการ

พัฒนา

เกษตรกรรม

อย่างเป็นระบบ 

๑. กิจกรรมจัดตัง้

และสร้างเครือขา่ย

สภาเกษตรกรระดับ

ตําบลและอําเภอ 

๑.) โครงการจัดตัง้

และสร้างเครือขา่ย

เกษตรกร 

๑.) เกษตรกรมีสว่น

ร่วมในการแก้ไข

ปัญหาและ

เสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาด้าน

เกษตร กรรมใน

พื้นที่อย่างเป็นระบบ 

สกช. 

(๒๑๔,๗๔๐) 

(รวมค่าเบีย้

ประชุม) 

 

หมายเหตุ :  

สนับสนุนการจัด

ประชุม

คณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับ

อําเภอ ไตรมาส 

ละ ๑ ครั้ง ซึ่งเบิก

ค่าเบ้ียประชุมฯ 

ในหมวด

ค่าตอบแทน และ

หมวดงบ

ดําเนินงาน 

- คัดเลือกและแต่งต้ังคณะผูป้ฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล รวม ๙ อําเภอ จํานวน ๑๗๘ คน 

- จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหน้าที่, แนวทางการดําเนินงาน/ตามยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแหง่ชาติ และภารกจิอื่นๆ ซ่ึงสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหง่ชาติ/สภา

เกษตรกรจังหวัดตากตลอดจนเผยแพร่และขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร

แห่งชาติ  

- สนับสนุนใหเ้ครือข่ายสภาเกษตรกร สามารถปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

สภาเกษตรกรแหง่ชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้อย่างต่อเน่ือง โดยปงีบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกัน

ปฏบิัติงาน ติดตามตรวจสอบและรับขึน้ทะเบยีนเกษตรกร ตามภารกจิที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกร

แห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ทัง้น้ี สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้จัดจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการการ

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แกผู่้ประสานงานคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะ

ผู้ปฏบิัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล รวม ๑๗๘ คน เพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะผูป้ฏิบัติงาน

ระดับตําบลและผูป้ระสานงานคณะทํางานระดับอําเภอในการดําเนินกจิกรรมการรับขึ้นทะเบียน

เกษตรกรในเขตพื้นที่ 9 อําเภอของจังหวดัตาก ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ ท่ีกําหนดตามระเบยีบ

สภาเกษตรกรแหง่ชาติว่าด้วยการขึน้ทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 ไปแล้ว ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

- สนับสนุนการประชุมผู้ประสานงานคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอ 9 อําเภอ จํานวน ๙๙ คน 

อยา่งต่อเน่ือง ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 

สรุปแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

 ๒. ประชุมสภา

เกษตรกรจังหวดัและ

คณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับจังหวดั 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓) 

๑.) การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวดัและ

คณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับจังหวดั 

(อํานาจหน้าที่ตามพรบ.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑.) สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดและคณะทํางาน

สภาเกษตรกรจังหวัด  

มีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาและเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาด้านเกษตร 

กรรมในพื้นที่อย่างเป็น

ระบบ 

สกช. 

(760,925) 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม ๗ คร้ัง 

และมีการติดตาม สรุปผลการปฏบิัตงิานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัดตากในแต่ละคร้ัง อนึง่ หากการประชุมฯ คร้ังใดมีวาระหารือเกี่ยวขอ้ง

กับหน่วยงานอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในการประชมุฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทํา

ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรมเสนอหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 

๒.)การประชุม

คณะทํางานด้าน

ยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและ

งบประมาณ และ 

คณะทํางานกิจการสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก 

(แผนปฏิบัติงานฯ สกจ.

ตาก) 

๑.) คณะทํางานสภา

เกษตรกรจังหวดั มีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหา

และเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาด้านเกษตร กรรม

ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

สกช. 

(๓2,014) 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดประชุมคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลือ่น

แผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ รวม ๒ คร้ัง และ คณะทํางาน

พัฒนาองคก์รเกษตรกร รวม ๒ คร้ัง เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

นโยบายสภาเกษตรกรแหง่ชาติและแผนปฏิบัติงานและการใชจ้่าย

งบประมาณของสภาเกษตรกรจังหวดัตาก และรวมรวมข้อมูลระดับพืน้ที่

เสนอสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะตอ่สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณา

ประกอบการจัดทําข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรม

เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาํเนินการ 

สกจ.ตาก/ 

คณะทํางาน

สภาฯ  
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

 ๓. การประชุมสภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิและ

คณะกรรมการ/คณะ

กรรมอนุกรรมการ  

สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

(อํานาจหน้าที่ตามพรบ.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑.) การประชุมสภา

เกษตรกรแหง่ชาติ  

และคณะกรรมการ/คณะ

กรรมอนุกรรมการ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑.) ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัด (สมาชิกสภาเกษตรกร

แห่งชาติ) ในฐานะตัวแทน

เกษตรกรจังหวดัตาก มสี่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ด้านเกษตรกรรมอย่างเป็น

ระบบ 

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ. 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๓) 

สกช. 

(236,649.11) 
หมายเหตุ :  

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของ

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดในฐานะคณะ

กรมการ/คณะทํางาน ของ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เบกิจา่ยจากงบประมาณ

ของสํานักงานสภา

เกษตรกรแห่งชาติ  

- ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับแต่งตั้งและเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการสภาเกษตรกร

แห่งชาติ รวม ๔ คณะประกอบด้วย 

  ๑.) การประชุมสภาเกษตรกรแหง่ชาติ  

  ๒.) คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและงบประมาณ 

  ๓.) คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพในการ

แข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิ

การเข้าถงึแหล่งทนุและหนีส้ินเกษตรกร 

  ๔.) คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนีส้นิ

เกษตรกรระดับจังหวดั 

  ๕.) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปญัหาและพฒันาการ

บรหิารจัดการผลไม้ทั้งระบบ 

สภจ.ตาก  

 

 ๔.) ประสานการ

ดําเนินงานกับสภา

เกษตรกรจังหวดัและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(อํานาจหน้าที่ตามพรบ.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑.) ประสานนโยบาย 

การดาํเนนิงานระหว่าง

องค์กรเกษตรกร 

เกษตรกร สถาบันวิจัย 

สถาบันการศกึษา  

และหน่วยงานของรัฐ  

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑.) สภาเกษตรกรจังหวัด 

ประสานและบูรณาการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรร่วมกับหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

สกช. 

(288,216.70) 
 

หมายเหตุ :  

ขับเคลื่อนโดยกลไกการ

ดําเนินงานของ

คณะทํางานฯ ซ่ึงเบิก

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางาน/ผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงานสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก เข้าร่วมประชมุในฐานะคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อเป็นผู้แทนเกษตรกร 

ในการนําเสนอสภาพปญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาทีเ่กี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 

 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๒. สร้างความเข้มแข็ง 

กลุ่ม/องคก์ร/สถาบัน 

เกษตรกร ให้สามารถ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตร

อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยนื 

 

- ๑.) โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

ปฏิบัติงานเครือข่ายผู้แทน

เกษตรกร (เพื่อเป็นแกนนํา

ในการถา่ยทอดความรู้ใน

การบริหารจัดการกลุ่ม 

องคก์ร สถาบนัเกษตรใหมี้

ความเข้มแข็งและสามารถ

บริหารจัดการตนเองได้) 

๑.) สร้างความรู้ความเข้าใจ

ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

เกษตรกรแกก่ลุ่มเกษตรกรแกน

นําเพื่อเป็นแกนนําในการ

ถา่ยทอดความรู้ในการบริหาร

จัดการกลุ่ม องค์กร สถาบัน

เกษตรให้มีความเข้มแข็งและ

สามารถบริหารจัดการตนเองได้ 

 (ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนินการ) 

  - ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานโครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานเครอืข่ายผูแ้ทนเกษตรกรฯ 

อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้จัดประชุมช้ีแจง

แนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหนา้ที่, แนวทางการ

ดําเนินงาน/ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหง่ชาติ และ

ภารกจิอื่นๆ ภายใต้โครงการจัดตั้งและสร้างเครอืข่าย

เกษตรกร ให้แก่คณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลอดจน พิจารณาคัดเลือก

เครือข่ายผูแ้ทนเกษตรกรฯ ร่วมศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมฯ 

ภายใต้ภารกจิของสภาเกษตรกรจังหวัด/สภาเกษตรกร

แห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ 

และประสบการณ์ให้แก่ผูแ้ทนเกษตรกร นําความรู้ที่ได้รับ

ถา่ยทอดสู่กลุ่มเกษตรกร องค์กร เกษตรกรในพื้นที ่

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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     ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก   : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๑.การจัดทํา

ฐานข้อมูลระดับ

หมู่บ้าน ตําบล 

อําเภอ จังหวัด  

เป็นฐานข้อมูลทาง

เศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อใชใ้นการ

พยากรณ์และ

ปูองกันความเสี่ยง

สําหรับเกษตรกร

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

๑. กิจกรรมรับขึน้

ทะเบียนเกษตรกร 

และองค์กรเกษตรกร 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑.) กิจกรรม

ตรวจสอบ/จัดทํา/รับขึน้

ทะเบียนบัญชีรายชื่อ

เกษตรกร จังหวดัตาก 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – 

๒๕๕๙ 

(งานที่ สกช. 

มอบหมาย) 

 

๑.) สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

มีทะเบียนบัญชีรายชื่อ

เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

สําหรับการเลือกตัง้ผู้แทน

เกษตรกร สมาชิกสภา

เกษตรกรแหง่ชาตแิละ

สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด ซึ่งจะครบวาระ 

ในปี 2559 ต่อไป 

สกช. 

(๓๒๐,๗๕๗) 

 

1.) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ

เกษตรกรที่ไดรั้บจากสํานกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ เพื่อลดความ

ซ้ําซ้อนของรายชื่อ จํานวน ๕๖๓ หมูบ่้าน ๓๔ ชุมชน (ไม่มีเกษตรกร  

๒ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก) 

2.) จัดส่งบญัชีรายชื่อเกษตรกร ขอความร่วมมือกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน  

ติดประกาศ ณ ที่ทําการกํานนั – ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกษตรกร ตรวจสอบ

รายชื่อ จํานวน ๕๙๙ หมู่บ้าน 

3.) คณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร 

ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ถือว่าได้รับขึน้ทะเบียน

ไว้แล้ว และรับขึน้ทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม 

4.) คณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน ระดับตําบล/อําเภอ พิจารณารับรอง

รายชื่อเกษตรกรที่ขอขึน้ทะเบียนเกษตรกร เสนอสภาเกษตรกรจังหวัด 

สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง  

 

๒.) กิจกรรมรับขึน้

ทะเบียนองคก์ร

เกษตรกร 

(งานที่ สกช.มอบหมาย) 

 

๑.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ  

มีกลุ่มเกษตรกรขึน้ทะเบียน

องค์กรเกษตรกรกับ

สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก และได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนาด้านการ

ผลิต การแปรรูป และการ

บรหิารจัดการ 

สกช. 

(๒,๗๘๐) 

  

 

- ประชาสัมพันธ์และรับขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

- รับขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เรื่องหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการรับขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการสรา้งความเข้มแข็ง 

แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก  
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

 ๒. จัดให้มีระบบ 

ฐานข้อมูลและการ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวกับ

ด้านการเกษตรกรฯ  

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓) 

๑.) กิจกรรมการ

ดําเนินงานรวบรวม

และประมวลข้อมูล

ด้านการผลิต 

การตลาด และ 

ข้อมูลปัญหาความ

ต้องการสินค้า

เกษตรที่สําคญั

จังหวัดตาก  

๑.) เกษตรกรมีข้อมูลด้านการเกษตร

เพื่อประกอบการตัด สินใจและ

ปรับปรุงการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

 ๒.) คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอและคณะผู้ปฏิบตัิ งาน  

สภาเกษตรกรระดับตําบล  

มีข้อมูลประกอบการจัดทําข้อเสนอ

การแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

ต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

สกช. 

(งบดําเนนิงาน) 
 (หมายเหตุ : 

ดําเนินงานให้

สอดคล้องกับโครงกร

จัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดบั

ตําบล และโครงการ

สร้างความเขม้แข็งแก่

เกษตรกรและองคก์ร

เกษตรกร) 

- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ
อําเภอ สํารวจ รวบรวม ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตรายชนิดสินค้า
เกษตร และข้อมูลประเด็นปญัหาหารือแนวทางปูองกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาเกษตรกรรม ใชง้บประมาณภายใตโ้ครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล และโครงการสรา้งความเขม้แข็งแก่เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร โดยให้ความสําคญั ๕ ประเด็นหลัก 
ประกอบด้วย ปัญหาหนีส้ิน, ปัญหาทีด่ินทํากิน, ปญัหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร, 
ปัญหาสวสัดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม และปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร นั้น ในกรณีปัญหาราคาสินค้าเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัด 
นําข้อมูลจํานวนเกษตรกรที่ผลผลิตสนิค้าเดียวกัน มปีัญหาด้านการผลิต 
การตลาด ส่งเสรมิการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาของตนเอง ตําบลละ ๑ องค์กร รวมทัง้ประสานหน่วยงาน
สนับสนุนด้านสนิเชื่อ การออมเงนิ การรวมซือ้ปัจจัยการผลิต การแปรรูป 
แหลง่ตลาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น ตลอดจนสนบัสนุนให้เกิดการ
สรา้งเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคีภาคสว่นต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับจงัหวัด 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก 

๓. ประชาสัมพันธ์ให้

เกษตรกร และองค์กร

เกษตรกร ทราบ

นโยบาย และการ

ดําเนินงานของ สกช. 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑.)  โครงการ

สื่อสารงานสภา 

สู่ประชาชน 

 

๑.) เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ 

สกช. และ สกจ. ที่เกี่ยวข้องด้าน

การเกษตรสู่เกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

๒.) สรา้งการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

๓.) รับรูค้วามต้องการของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร ประชาชนทั่วไป 

 

สกช. 

(๑๓๗,๘๐๐) 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

 ๑.) จัดนิทรรศการเผยแพร่ และจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่การ

ดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

๒.) การจัดจ้างพิมพ์จดหมายขา่วสภาเกษตรกรจังหวดัตาก รวม ๑,๕๐๐ ฉบับ  

๓.) รายการวิทยุ ตั้งแต่ ต.ค.๕๘ – ก.ย. ๕๙ ดําเนินการเผยแพร่การดําเนินงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตากและข้อมูลด้านการเกษตรผ่านรายการวิทยุทุกวัน

อาทิตย์ของสัปดาห ์เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. 

๔.) จัดทําเว็บไซด์สภาเกษตรกรจงัหวัดตาก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

ดําเนินงานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ/จังหวัด และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

แก่เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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     ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บูรณาการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน 

     ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก   : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๑. สรา้ง

กระบวนการมี

ส่วนร่วมทุกภาค

ส่วนในการ

กําหนดนโยบาย

และวางแผนการ

พัฒนา

เกษตรกรรม

อย่างเป็นระบบ 

๑. โครงการ

จัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรม

ระดับตําบล 

๑. โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเกษตร 

กรรมระดับจังหวัด 

 - กิจกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับ

ตําบล – อําเภอ 

(ชื่อโครงการ ปี 

๒๕๕๙โครงการจัดทํา

แผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับ

ตําบล และขับเคลื่อน

การแก้ไขปญัหาหนีส้ิน 

แหลง่น้ําเพื่อ

การเกษตร ที่ดินทํากิน 

สวัสดิการและสิทธิ

เกษตรกร ที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม 

ของเกษตรกร จังหวัด

ตาก) 

1.) สนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลง ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับตําบล พัฒนาและแก้ไขปัญหา

ร่วมกันในรูปแบบบริหารจัดการตนเอง สร้าง

เครือข่าย เชื่อมโยงด้านการผลิต แปรรูป การตลาด 

ระหว่างองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน 

๒.) เกษตรกรทราบบทบาทหน่วยงานภาครัฐที่

รับผิดชอบแก้ไขปัญหาหนีส้ิน, ปัญหาที่ดินทํากิน, 

ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และปัญหา

สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความ

เป็นธรรม  

๓.) เกษตรกรผู้ประสบปัญหาหนีส้ิน, ปัญหาที่ดิน

ทํากิน, ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และปัญหา

สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความ

เป็นธรรมมีโอกาสเข้าถึงหน่วยงานรับผิดชอบ

เพื่อให้แก้ไขปัญหา 

๔.) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบ

ที่ดิน สวัสดิการ สิทธิของเกษตรกร และการไม่ได้

รับความเป็นธรรม ขั้นตอนการเสนอขอรับการ

ช่วยเหลือและการปกปูองรักษาสิทธิของเกษตรกร 

สกช. 

(๘๗,๓๙๘) 

- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสานข้อมูลปัญหา

หนีส้ินแหลง่น้ําเพื่อการเกษตร ที่ดินทาํกิน สวัสดกิารและสิทธิ

เกษตรกร ที่ไม่ได้รับความเปน็ธรรมของเกษตรกร พืน้ที่ตําบล

เปูาหมาย จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ประกอบ ข้อมูลทีส่ําคญัที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตรในตําบลเปูาหมาย โดยเฉพาะข้อมูลตาม

ประเด็นหลัก (เฉพาะข้อมูลประเด็นปญัหาที่ไมม่ีฐานข้อมูลเดิม) 

ซึ่งคณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน พืน้ที่ตําบล อําเภอ เปูาหมาย 

ร่วมกันสํารวจ/จัดเก็บ/จําแนกรายละเอียด เพื่อเป็นฐานข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อจัดทาํแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ

ตําบล และขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาฯ 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกรและ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทาํแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ

ตําบล เพื่อเป็นทิศทางในขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในแต่ละ

ประเด็นให้บรรลุผล พร้อมกับชีแ้จง และประชาสัมพันธ์ องค์

ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐที่รับผดิชอบในการช่วยเหลือดา้นปัญหาหนีส้ิน, ปัญหา

ที่ดินทํากิน, ปญัหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและปญัหา

สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ให้

เกษตรกรในพื้นที่ตําบลเปูาหมายทราบ 

สกจ.ตาก  
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๒.)โครงการ

ขับเคลื่อนองค์กร

เครือข่ายเพื่อการ

ปฏิรูปประเทศด้าน

การเกษตรกรรม 

๑.) เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกร 

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามสี่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเหน็ ร่วมกันเสนอ

ความเหน็และข้อเสนอแนะในการปฏรูิป

ภาคเกษตรกรรมของประเทศ/จังหวัด  

ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมของประเทศ/จังหวัด และ

แนวทางที่จะนําไปพัฒนาเกษตรกรรมของ

ประเทศ/จังหวัดได้อย่างมีประสทิธิผล 

๒.) สรุปข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านการ

เกษตรกรรม เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

องค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศ 

ธกส. 

(๑๐๐,๐๐๐) 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในนามองค์กรตัวแทนเกษตรกรจังหวัดตาก  

และคณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนองคก์รเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศ   

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนองค์กร

เครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรกรรม เพื่อรับฟังข้อคดิเหน็

และข้อเสนอแนะ “การปฏิรูปภาคการเกษตรของสภาปฏิรูปแห่งชาต”ิ จาก

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้แนวทางการปฏรูิปภาคเกษตรกรรมที่มคีวามครบถ้วน

สมบูรณ์เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของจังหวัด/ประเทศ  

เป็นแนวทางที่นําไปพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ

ต้องการของเกษตรกรและภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องอย่างแท้จริง โดยมี

กลุ่มเปูาหมาย คือ ตัวแทนเกษตรกร ผู้แทนองคก์รเกษตร ผู้แทนส่วนราชการ 

ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนผูแ้ทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๕๐ ราย   

สกจ.ตาก 

ธ.ก.ส.ตาก 

 

 

๓.) กิจกรรมสัมมนา

ภาคเกษตรกรเร่ง

เดินหน้าสานพลัง

ประชารัฐสร้าง

ความเขม้แข็งใหก้ับ

เศรษฐกิจฐานราก

อย่างย่ังยืน 

 

 เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ตัวแทน

เกษตรกรมีเวทีในการสะท้อนแนวคดิใน

การพัฒนาอาชีพภาคเกษตรกรรมของ

ตนเองแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

ธกส.ตาก 

(๓๕,๐๐๐) 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจังหวดัตาก ร่วมกันจัดการสัมมนาภาคเกษตรกรเร่งเดินหน้าสาน

พลังประชารัฐ สร้างความเข้มแขง็ใหก้ับเศรษฐกิจฐานรากอย่างย่ังยืน  

เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกรมีเวทีในการสะท้อนแนวคดิ

ในการพัฒนาอาชีพภาคเกษตรกรรมของตนเองแกห่น่วยงานภาครัฐและภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทน

เกษตรกร ตลอดจนผู้แทนภาคีเครือขา่ยที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๐๐ ราย ทั้งนี ้

ได้รับเกียตริจาก คุณอํานวย ปะติเส ที่ปรกึษารัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ร่วมรับฟังการสัมมนาฯ และให้แนวทาง การผนึกกําลังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนและเกษตรกรอย่างแท้จริง 

สกจ.ตาก 

ธ.ก.ส.ตาก 
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     ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

     ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก  : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความม่ันคงในอาชพี 

: ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมปีระสิทธิภาพ และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์อย่างยั่งยนื 

: ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 

แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ฯ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๑. พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย 

ตอบสนองความ

ต้องการของตลาด 

๒. สรา้งมูลค่าเพิ่ม 

และการลดต้นทุน 

ในการผลิตสินค้า

เกษตร ให้สามารถ

แข่งขันได ้

๓. พัฒนาระบบ

คมนาคมขนสง่และ

ศูนย์กลางในการ

รวบรวมผลผลิต

และกระจายสินค้า

เกษตร 

โครงการสรา้งความ

เข้มแข็งแก่เกษตรกร

และองค์กร

เกษตรกรรายสินค้า

เกษตร 

๑.) โครงการสรา้ง

ความเขม้แข็งแก่

เกษตรกรและองค์กร

เกษตรกรรายสินค้า

เกษตร 

การจัดตั้งและสร้างความ

เข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเอง 

เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยัง

ไม่ได้รับการส่งเสรมิสนับสนนุ

ให้สามารถรวมตัวสรา้งความ

เข้มแข็ง 

 - องคก์รเกษตรกรสามารถ 

สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม

รายได้จากการประกอบอาชีพ 

 - เกิดการเชื่อมโยงการดําเนิน

กิจกรรมระหว่างองค์กร

เกษตรกรรายสินค้าเกษตร 

หรือภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ในระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์

แก่เกษตรกรสมาชิก 

สกช. 

(๒๘๒,๙๕๒) 

 - สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาคัดเลือกพืน้ที่ตําบลเปูาหมาย และชนิด

สินค้าเกษตรที่จะต้องดําเนินการ โดยเลือกจากชนิดสินค้าเกษตรที่เกษตรกร

ผู้ผลิตประสบปัญหาเดือดรอ้นและหรือตั้งใจจริงที่รวมตัวดําเนินกิจกรรมในรูป

กลุ่ม/องคก์รสินค้าเกษตรชนิดนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาของตนเอง จัดตัง้องคก์ร

เกษตรกรรายสินค้าเกษตรอําเภอละ ๑ ตําบลๆ ละ ๑ องคก์ร 

- จัดประชุมกลุม่เกษตรกรเปูาหมาย เพื่อส่งเสรมิ ชี้แจง และให้คาํแนะนํา 

ในการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร, การกาํหนดระเบียบข้อบังคับ

องค์กร การจัดทําแผนการผลิตสินคา้เกษตร และแผนความต้องการสนับสนุน 

ตลอดจนการจัดทําข้อมูลวิธีการผลิต การตลาด ต้นทุน –รายได้ ของสินคา้

เกษตร ให้แกเ่กษตรกรที่ประสงค์รวมตัวจัดตั้งกลุม่/องคก์ร   

- สนับสนุน ใหค้ําแนะนําแนวทางการจัดทําแผนธุรกิจ/กิจกรรม และการ

เชื่อมโยงเครือข่ายองคก์รเกษตรกรรายสินค้าระดับจังหวัด และการจัดทํา

ข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปญัหาสินค้าเกษตร เพื่อให้สมาชกิองค์กรเกษตรกรราย

สินคา้เกษตรได้รับบริการธุรกิจ/กิจกรรม จากองค์กรที่จัดตัง้ขึน้ สามารถลด

ต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้หรอืเพิ่มผลผลิต หรือพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

- ศึกษาดงูานตลาดสินค้าเกษตร ใหแ้ก่ตัวแทนองค์กรเกษตรกร  

ผู้แทนเกษตรกร เพื่อพิจารณาสู่การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรชุมชน 

สภจ.ตาก 

และ

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน่วยงานรับผิดชอบ แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๒.) โครงการ

สนับสนุนนโยบาย

รักษาเสถียรภาพ

ราคาสินค้าเกษตร

และแก้ไขปัญหา

ด้านการเกษตรอื่น 

 

 

 

 

 

 

๒.) โครงการข้าว

ครบวงจร 

 

เพื่อรับฟังความคิดเหน็หา

ข้อสรุปประเด็นปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมของ

เกษตรกร และการบรหิาร

จัดการขององค์กรเกษตรกร  

รวบรวม วิเคราะห์สภาพปญัหา 

เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

 

 

 

 

๑.) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้เกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัย 

ลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิม่

รายได้ในครัวเรือนเกษตรกร 

๒.) เพื่อส่งเสรมิการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในชุมชน/

จําหน่าย เพิ่มโอกาสทางการ

แข่งขันและรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓.) เชือ่มโยงกลุม่ผู้ผลิตและ 

ผู้รับซือ้ 

(ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนนิการ) 

 (หมายเหตุ :  

ขับเคลื่อนภายใต้

โครงการจัดตั้งและ

สร้างเครือขา่ยสภา

เกษตรกร และการ

ประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด

และคณะทํางานสภา

เกษตรกร 

 

 

 

 

กษ. 

จัดทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม 

    - จัดประชุมระดมความคดิเห็นเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด ผูแ้ทนองคก์รเกษตร เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาหรือแนวทางพัฒนา 

ปูองกัน แก้ไข (กลไกการประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ /

การประชุมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลเป็นหลกัในการ

รวบรวมข้อมูลฯ) 

    - ประสานข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล ผู้แทนเกษตรกรระดับ

หมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา แนวทางการ

แก้ปัญหา ปูองกัน แก้ไขที่หลากหลายรอบด้าน 

     ทั้งนี ้เพื่อให้เกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มสี่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็น เพื่อให้ไดป้ระเด็นปัญหาหรือแนวทางพฒันา ปูองกัน แก้ไข 

ที่เกี่ยวข้องกบัภาคเกษตรกรรม การเพิ่มพืน้ที่ผลิตข้าวปลอดภัย (GAP) 

การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว และการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

เป็นแผนการปฏิบัติงานฯ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานตามภารกิจ 

ของหน่วยงานฯ อย่างไรก็ตาม ตามเปูาหมายโครงการข้าวครบวงจร  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าวให้ตรงตามความประสงค์กลุ่มเกษตรกร

เปูาหมายตามโครงการฯ ทั้งนี ้จากการติดตามการส่งเสริมเร่ืองการผลิต

เมล็ดพันธุ์ดี และการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการผลิตข้าว

ปลอดภัยเพื่อการบริโภค (GAP) พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พืน้ที่

เปูาหมายโครงการข้าวครบวงจร ต.ตากตก อ.บ้านตาก ได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการเกษตรแปลงใหญ่ “ข้าว” ของจังหวัด

ตาก โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พืน้ที่อําเภอบ้านตาก ร่วมเป็น

ทีมผู้จัดการ “นาข้าว” แปลงใหญ่ ด้วย 

ทสจ.ตาก/ 

สภจ.ตาก  

และ สกจ.ตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนง.กษ.ตาก, 

สนง.กจ.ตาก,พด.ตาก, 

สนง.สหกรณ์ตาก,  

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลาํปาง 

ชป.ตาก,  

สนง.พาณิชย์จังหวัดตาก

สนง.การค้าภายใน จ.ตาก,

ข้าวจังหวดัตาก 

สกจ.ตาก และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๓.) โครงการ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครบวงจร 

๑.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกษตรกรผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

ลดตน้ทุนการผลิต   

๒.) เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ด

พันธุข์้าวโพดเลีย้งสัตว์ใช้ใน

ชุมชน/จําหนา่ย เพื่อเพิ่มโอกาส

ทางการแข่งขันและรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

๓.) เช่ือมโยงกลุ่มผู้ผลิตและ

ผู้รับซื้อ 

(ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนนิการ) 

 

 

 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้า

เกษตรตกต่ํา (ข้าวโพดเลีย้งสัตว์) เสนอจังหวัดตาก/รมต.เกษตรและสหกรณ์ ผ่านที่

ปรึกษารัฐมนตรีฯ พิจารณา  

   ๑.) ประเด็นเร่งด่วนราคาตกต่ํา สืบเนื่องจากการนําเขา้ข้าวสาลีทดแทน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสนอให้รวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอก

เอกสารสิทธ์ิและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกหลังการทาํนา สะท้อนปรมิาณขา้วโพด

เลี้ยงสัตว์ในระบบที่แทจ้ริง  

  ๒.) การนําเขา้/ลักลอบนําเขา้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวชายแดน 

  ๓.) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขยายการดาํเนนิธุรกิจ

จากการเป็นผูป้ระกอบการรวบรวมรับซื้อข้าว หรือ ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารสัตว ์

จังหวัดตาก,สนง.

พาณิชย์ จ.ตาก, 

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

  ๔.) โครงการมัน

สําปะหลัง 

ครบวงจร 

๑.) ส่งเสริมและพัฒนาความ

เข้มแข็งในการผลิตมนัสาํปะหลงั

แก่เกษตรกรผู้ปลกูมันสาํปะหลัง 

พร้อมทั้งคัดเลือกแหล่งสาธิต

และวิจัยสายพันธุ์เพิ่มผลผลิต 

พัฒนาการจัดการองค์กร การ

ปลูกมันสําปะหลัง การรวบรวม 

แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การตลาด ตลอดจนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการผลิต ตามนโยบาย

ภาครัฐ 

(ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนนิการ) 

 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก ส่งเสริม 

และสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันสําปะหลังด้วยระบบน้ําหยด  

เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง  

(เริ่มดําเนินการ ก.พ. ๕๘) 

 - ขยายผลและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยด 

 - จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางบริหาร

จัดการตลาดมันสําปะหลัง “โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเพาะปลูกมันสําปะหลัง

ระบบน้ําหยด” (ธ.ก.ส.) เกิดประโยชนต์ามวัตถุประสงค์โครงการฯ เสนอผ่าน

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนนิการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง  

ระดับจังหวัด จังหวัดตาก, ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิและที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๕ อําเภอฝั่งตะวันตก บริหารจัดการวาง

แผนการผลิตและเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง ร่วมกับโรงงานแปูงมัน  (โรงงานแม่สอด

สตาร์ช จํากัด) 

สนง.การค้าภายใน

จังหวัดตาก,  

สกจ.ตาก,  

โรงงานแมส่อด

สตาร์ช จํากัด,  

และ ธ.ก.ส.ตาก 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๕.) โครงการโคเนือ้

ครบวงจร 

๑.) เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

ความเขม้แข็งในการเลี้ยงโค

เนือ้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

โค  ทั้งในด้านการจัดการ

องค์กร การเลี้ยงโคเนือ้  

การควบคมุโรคและ

สุขาภิบาลสัตว์ การตลาด 

ตลอดจนการวิจัยเพื่อ 

พัฒนางาน 

 

สกช. 

(งบประมาณ

ภายใต้

โครงการสรา้ง

ความเขม้แข็ง

แก่เกษตรกร

และองค์กร

เกษตรกรราย

สินค้าเกษตร 

และงบ

ดําเนินงาน) 

- ประสานเชื่อมโยงกลุม่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้ วางแผนการผลิตและ

การตลาด และขอรับการสนับสนนุสนิเชื่อเพื่อเป็นทุนในการต่อยอดการเลี้ยง

โคเนือ้และการแปรรูปเพื่อจําหน่าย 

 - สนับสนุนวิทยากรให้คําแนะนําและเอกสารเผยแพร่ในการศึกษาดูงานการ

เลี้ยงโคเนือ้และการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน ใหแ้กค่ณะผู้ศกึษาดูงาน

จากหน่วยงานและกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าศกึษาดงูานกลุ่มเกษตรกร/องค์กร

เกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนองคก์รและไดรั้บการสนับสนุนการดําเนินงานจากสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก 

- จัดทําข้อเสนอแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาราคา “โคเนือ้” ตกต่ํา และ

สนับสนุนผลักดันเกษตรอุตสาหกรรมโคเนือ้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริม

ภาคการเกษตรของบรษิัทประชารัฐรักสามัคคีตาก โดยเสนอให้บริษัทประชา

รัฐรักสามัคคีตากเป็นแกนหลักในการบรหิารจัดการและเชื่อมโยงศูนย์แปรรูป

และรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนือ้โคครบวงจร, ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า 

(DC)เพื่อการค้าชายแดน ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโคเนือ้ ให้สามารถ

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธภิาพ รองรับผลผลิตโคเนือ้จากเกษตรกรใน

พืน้ที่ได้เต็มตามศกัยภาพศูนย์แปรรูปและรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนือ้โคครบ

วงจร ประสานเชื่อมโยงตลาดปลายทางโคเนือ้มีชีวติ, เนือ้โค และสินค้าแปร

รูปจากโคเนือ้ เสนอผู้วา่ราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดตาก (กรอ.จ.

ตาก) และประธานหอการค้าจังหวัดตาก องคก์รหลกัในการจัดตั้งบรษิัท

ประชารัฐรักสามัคคีตาก 

สกจ.ตาก,  

สภจ.ตาก, 

ธ.ก.ส.ตาก, 

หอการคา้จังหวัด

ตาก, มหาวทิยาลัย

ราชมงคลลา้นนา  

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๖.) โครงการ

ส่งเสริมการปลูก

หญา้เนเปียร์

ทดแทนพืน้ที่ปลูก

ข้าวและมัน

สําปะหลังที่ไม่

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.) ลดพืน้ที่ปลูกข้าวและมัน

สําปะหลังในเขตที่เหมาะสม

น้อยและไม่เหมาะสม 

๒.) แกไ้ขปัญหาปริมาณผลผลติ

ข้าว และมันสําปะหลังไม่

สอดคล้องกับปริมาณความ

ต้องการ 

๓.) เกษตรกรสามารถผลิตพืช

อาหารสัตว์เพื่อจําหน่าย หรือ

ผลิตเพื่อการเลี้ยงโคเนือ้ของ

ตนเองได้ 

๔.) ขยายผลสู่การศึกษาการ

ตั้งโรงงานไฟฟูาชีวมวล 

กษ. 

(๓๗๔,๐๐๐) 

สกช. 

(งบประมาณ

ภายใตส้รา้งความ

เข้มแข็งแก่

เกษตรกรและ

องค์กรเกษตรกร

รายสินค้าเกษตร 

และงบ

ดําเนินงาน) 

 

- สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตาก สนับสนุนกลุม่

เกษตรกร หมู่ที่ ๔ ตําบลวงัประจบ อาํเภอเมืองตาก จังหวัด

ตาก ในการจัดทํา “โครงการส่งเสรมิการผลิตอาหารโคเนือ้ใช้

ในชว่งฤดูแล้ง” เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ศักยภาพการผลิตโคเนือ้ 

ตลอดจนสร้างอาชีพผลิตอาหาร (หญ้าเนเปียร์สับ และหญา้เน

เปียรหมัก) จําหน่ายใหแ้ก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้พื้นที่ใกล้เคียง 

เพื่อสรา้งรายได้เสริมให้แก่กลุม่เกษตรกร และลดพืน้ที่ปลกูข้าว

และมันสําปะหลงัที่อยู่ในเขตพืน้ที่เหมาะสมน้อยและไม่

เหมาะสม ตามกาํหนดเขตเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของบประมาณสนับสนุน ภายใต้

โครงการการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ

ของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  ปี 2558/59  งบประมาณ 

๓๗๔,๐๐๐ บาท 

 - จากการดําเนนิงานโครงการโคเนือ้ครบวงจร ซึ่งสภา

เกษตรกรจังหวดัตากดําเนินงานรว่มกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้/โคขุน บางส่วนปรับเปลี่ยนพืน้ที่

ปลูกข้าวและมันสําปะหลังบางส่วนมาปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อลด

ต้นทุนอาหารในการเลี้ยงโคเนือ้ 

 

 

อําเภอเมืองตาก, 

กจ.ตาก, 

ปศจ.ตาก,  

อบต.ในพืน้ที่,  

สกจ.ตาก,  

สภจ.ตาก  

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๔. พัฒนาและปรับปรุง

ระบบชลประทานเพื่อ

การเกษตรให้มีประสิทธ ิ

ภาพและเป็นไปอย่างทัว่ถึง 

๕. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิต

ทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตและ

ลดต้นทุน 

๖. สนับสนุนการผลิตสินค้า

เกษตรกร โดยใช้หลักการ

ความยั่งยืนถาวรของระบบ

ปุา ธรรมชาตมิาเป็น

แนวทางในการทาํ

การเกษตร (วนเกษตร) 

๗. ส่งเสรมิและสนับสนุน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

 ๗.) โครงการศกึษา

แนวทางการขยาย/

ปรับปรุง พืน้ที่

ชลประทาน และ

บริหารจัดการน้ํา

อย่างเหมาะสม 

 

๑.) เพิ่มประสิทธภิาพการ

บริหารจัดการน้ํา และ

ปรับปรุงระบบชลประทาน

ให้สามารถใช้งานได้อย่าง

เต็มประสิทธภิาพ 

๒.) เพิ่มพื้นที่ชลประทานใน

พื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเตมิ 

มท. 

(๑,๔๒๒,๐๐๐) 

สกช. 

(งบประมาณ

ภายใตส้ร้าง

ความเขม้แข็งแก่

เกษตรกรและ

องค์กรเกษตรกร

รายสินคา้

เกษตร และงบ

ดําเนนิงาน) 

 

 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําเสนอสภาพปัญหาและความต้องการระบบ

ชลประทานต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาศกึษาแนวทาง

ขยาย/ปรับปรุง พื้นที่ชลประทาน และบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมของ

จังหวัด และเช่ือมโยงความต้องการพัฒนาแหล่งน้ําระดับตําบล อําเภอ และ

จังหวัด จากการนําสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ํา เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตาก, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐, ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน

ตาก พิจารณา ได้รับการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

   ๑.) แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ํา ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

โดยขุดสระกักเก็บน้ําในช่วงที่นํ้าในเขื่อนภูมิพลขึ้นสูง เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดู

แล้ง ดําเนินการโดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น, สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔, เขื่อนภูมิพล  

  ๒.) จังหวัดตาก เชิญหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนปูองกันอุทกภัยและ

ภัยแล้ง บริเวณลุ่มแม่นํ้าวังและแม่นํ้าปิง เนื่องจากปัจจุบัน มีเขื่อนกักปริมาณ

ในแม่นํ้าวังเหนอืจังหวัดตากค่อนข้างมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ํามีน้อยไม่

เพียงพอต่อการระบายไปกักเก็บไว้ในแก้มลิงที่มีอยู่ในพื้นที่ โครงการ

ชลประทานตากเสนอให้แก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยการสร้างฝายยกระดับแม่นํ้า

วัง เพื่อให้กักเก็บน้ําไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ส่วนระดับของแม่นํ้าปิงขึน้อยู่กับการ

ระบายน้ําของเขื่อนภูมิพล ณ สิ้นเดอืนกันยายน ๒๕๕๙ มีปริมาณน้ําในเขื่อน

ภูมิพล 5,983 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ ๔๔ ของระดับน้ําเก็บกักของเขื่อนฯ) 

 ๓.) สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้คําปรึกษาและแนะนําการจัดทําโครงการ

พัฒนาแหล่งน้ําชุมชนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก ของบประมาณสนับสนุน ภายใตโ้ครงการการตาม

แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตอ้งการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  

ปี 2558/59  งบประมาณ ๑,๔๒๒,๐๐๐ บาท 

กษ./ชป./มท./

อบจ./อบต./

โครงการ

ชลประทาน

ตาก 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๘.) โครงการชุมชน

อยู่ร่วมกับปุาอย่าง

ย่ังยืน 

 

 

 

 

 

1.) เพื่อลดปัญหาการบุกรุกปุารักษาสมดุล

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างย่ังยืน 

๒.) สง่เสริมและสนบัสนุนให้มีการปรับเปลี่ยน

ระบบพืชเชิงเดี่ยวสู่การทําวนเกษตร 

๓.) เพื่อลดการใชส้ารเคมีและปุยเคม ี

ให้น้อยลง 

๔.) เพื่อเพิ่มความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกร 

๕.) เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพดี 

และผลผลิตที่ได้ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค 

๖.) ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

  

อําเภอ 

แม่ระมาด/ 

สกช. 

(งบประมาณ 

ภายใตโ้ครงการ

สร้างความ

เขม้แข็งแก่

เกษตรกรและ

องค์กร

เกษตรกร) 

 

 

 -สภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําเสนอแนวทางการพัฒนาและ

ส่งเสรมิอาชีพเกษตรกรรม “ปลูกพชื เป็นยา” (Herb City 

Model” โดยน้อมนํากรอบแนวทางตามพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินนีาถในการดูแลพืน้ที่ ดแูลคน และพัฒนาอาชีพ

และคุณภาพชีวิต ให้คนสามารถอยู่กบัปุาได้อย่างย่ังยืนสู่การ

นํารอ่งพัฒนาอาชีพ และการสรา้งปุาสรา้งรายได้ เสนอ

นายอําเภอแม่ระมาด นําร่องสง่เสรมิเกษตรกรในพื้นที่

ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการผลิตทางการเกษตร 

- อําเภอแม่ระมาด ผลักดันการส่งเสริมแนวทางสรา้งปุาสร้าง

รายได้ อาทิ หลุมพอเพียง, การส่งเสริมเกษตรผสมผสาน, การ

ปลูกบุกและการแปรรูปบุก เป็นตน้ 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช

สมุนไพร อาทิ ขมิน้ชัน, บกุ, มะขามปอูม ฯลฯ กับกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ตาํบลพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด 

เพื่อผลักดันสู่การสร้างมลูค่าเพิม่ผลผลิตสินค้าเกษตร  

อําเภอแม่ระมาด

สนง.ทสจ.ตาก, 

กจ.ตาก สภจ.ตาก 

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ๙.) โครงการ

ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๑.) เพื่อสง่เสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของ

เกษตรกรจังหวัดตากกับเกษตรกรจังหวดัอื่น 

เกษตรกรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตลอดจนเกษตรกรจากภมูิภาคอื่น ซึ่งจะส่งผล

ให้เกิดการพัฒนางานและคุณภาพชีวติได้เป็น

อย่างด ี

(ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนนิการ) 

 

- คณะทํางานพัฒนาองค์กรเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวดั

ตาก รวบรวมข้อมูล และรว่มผลักดันกลุ่มเกษตรกรพืน้ที่

จังหวัดตากที่มีศกัยภาพเป็นแหลง่ศึกษาดูงานอาชีพ

เกษตรกรรม  

สภจ.ตาก 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๘.ภาคเกษตรกรรม

จังหวัดตากนํางานวิจัย

และพัฒนาไปสูก่ารปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

คุณภาพผลผลิตสู่

มาตรฐานสากล 

 ๑๐.) โครงการ

ศึกษาวิเคราะห์

ศักยภาพสินค้า

เกษตรที่เหมาะสม

กับสภาพพืน้ที่  

 

๑.) เพื่อให้มีข้อมูลดา้น

การผลิต และการตลาด 

รายพืช เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจวางแผนการ

ปูองกันแก้ไขปญัหา และ

พัฒนาของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประกอบการตัดสินใจใน

การประกอบอาชีพให้กับ

เกษตรกร 

สกช. 

(งบประมาณ

ภายใตโ้ครงกร

จัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับ

ตําบล และ

โครงการสรา้ง

ความเขม้แข็งแก่

เกษตรกรและ

องค์กรเกษตรกร) 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยเครือขา่ยคณะทํางาน/คณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก /สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ร่วมกันดําเนินการสํารวจข้อมูลต้นทุน สภาพ

ปัญหา สนิค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด ภายใต้โครงการสรา้ง

ความเขม้แข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้า

เกษตร และโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 

เพือ่วเิคราะห์สภาพปัญหา, แนวทางการพัฒนาอาชีพ และ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสรมิเกษตรกร

ให้เหมาะสมกับบรบิทพืน้ที่ และใช้เปน็ฐานข้อมูลปะกอบการ

จัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กษ.ตาก,กจ.ตาก, 

ปศจ.ตาก, ประมง

จังหวัดตาก, 

พาณิชย์จังหวัดตาก, 

การค้าภายใน

จังหวัดตาก 

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

๙.ส่งเสรมิใหม้ีการนําภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น/แปลง

สัมมาชีพต้นแบบ เป็น

แหลง่เรียนรู้/ศึกษาดงูาน

ให้กับยุวเกษตรกร/

เกษตรกร เพื่อนําไป

ประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรรม 

๑. โครงการ

ยกระดับความคดิ

ติดอาวุธทางปญัญา

สรา้งสัมมาชีพทั่ว

แผ่นดิน 

 

๑.) โครงการ

ยกระดับความคดิ

ติดอาวุธทางปญัญา

สรา้งสัมมาชีพทั่ว

แผ่นดิน 

 

 

 

 

๑.) เกษตรกรมีแหล่ง

เรียนรู้และโอกาสในการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาสัมมาชีพ

เด่นของจงัหวัด และ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพ

เกษตรให้เหมาะสมกับ

สภาพพืน้ที่ของตนเองได ้

(ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนินการ) 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากสนับสนนุวทิยากรฝึกอบรมการลด

ต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนให้แกค่ณะผู้ศกึษาดูงานกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากให้การส่งเสริม

และสนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านการ

จัดทํานิทรรศการและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

สภจ.ตาก, 

สกจ.ตาก,วิทยาลัย

เกษตรฯ ตาก  

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมภายใตย้ทุธศาสตรส์ภาเกษตรกรแห่งชาติและแผนปฏิบัติงาน 

ของสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ป ี255๙ 

**************************************************** 

เพื่อให้การดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง นําไปสู่การพัฒนาภาค

เกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต บรรลุตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ เก่ียวกับเกษตรกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาเกษตรกรจังหวัดได้ดําเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ และภายใต้แผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๙ กิจกรรม 

ประกอบด้วย 

๑.) กจิกรรมตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร 

๒.) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรรมระดับตําบล 

๓.) โครงการส่งเสรมิความเข้มแข็งเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร 

๔.) กจิกรรมประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ การแก้ไขปัญหาหนีส้ิน  

การแก้ไขปัญหาแหลง่น้าํเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาทีด่ินทํากนิ และ  

การแก้ไขปัญหาสวสัดิการ สทิธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเป็นธรรม 

๕.) กจิกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 

๖.) กจิกรรมการสรา้งเครอืข่ายสภาเกษตรกร 

๗.) กจิกรรมจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่การพัฒนาแกไ้ขปญัหาเกษตรกรรม

ระดับจังหวดั 

๘.) กจิกรรมความรว่มมือกับหน่วยงานอื่น 

๙.) กจิกรรมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร องคก์รเกษตรกร ทราบนโยบายแผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดและการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

ทั้งนี ้กจิกรรมที่ 1-๔ เป็นกิจกรรมที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนด และกจิกรรมที่ ๕-๙ เป็นกิจกรรม

ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้พิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกเ่กษตรกรในพืน้ที่จังหวัดตาก ดังนี้ 

 

ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20(4) บัญญัติให้สํานักงานสภา

เกษตรกรแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่รับขึน้ทะเบียนเกษตรกร ประกอบกับระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประกาศ

การรับขึ้ นทะเบียนเกษตรกร ประจํ าปี งบประมาณ 2558 ตั้ งแต่ วั นที่  15 มิถุนายน 2558-  

31 พฤษภาคม 2559 และประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องการขยายระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียน

เกษตรกรประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 255๙- 31 ธันวาคม 2559   

การดําเนินงาน 

เพื่อให้การดําเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 ในกิจกรรมที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมายให้  

สภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบ/จัดทํา/รับขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเกษตรกร ของจังหวัด

ตาก สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑) จัดทําแผนการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘  

๒) ตรวจสอบความซ้ําซอ้นทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจากสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

๓) ออกคําสั่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ ๒/255๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 

ให้ปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวม ๑๘๑ คน และ 

จัดอบรมชีแ้จงการปฏิบัติงานแกเ่จ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง  

๔) ออกประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่องกําหนด วัน เวลา และสถานที่  

ในการยื่นคําขอขึน้ทะเบียนเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  

๕) ออกประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ถือว่าได้ยื่น 

คําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ตามประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่  

๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนครัวเรือน ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรม 

ปศุสัตว์  กรมประมง) ติดประกาศ ณ ที่ทําการกํานัน – ผู้ใหญ่บา้น 

๖) มีหนังสือสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สกจ.ตก ๐๒๐๘/ว๑๙๑ ลงวันที่ 

๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอความอนุเคราะห์ กํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จังหวัดตาก 

พิจารณาประชาสัมพันธ์ติดประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร และบัญชี

รายชื่อเกษตรกรที่ถอืว่าได้ขึ้นทะเบยีนไว้แล้ว 

๗) มีบันทึกสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่  สกจ.ตก ๐๒๐๘ /๑๙๓ ลงวันที่ 

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ หนังสือสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สกจ.ตก 

๐๒๐๘/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ
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นายอําเภอทุกอําเภอ จังหวัดตาก  

๘) ปิดประกาศและขอความร่วมมือ กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน เกษตรอําเภอ และประชาสัมพันธ์

จังหวัดตาก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประกอบด้วย วิทยุ ,  

ปูายประชาสัมพันธ์ ๑ จุด, จดหมายข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

๙) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จํานวน ๑๗๘ คน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม

ราชาบุร ีบูติ๊ค โฮเทล อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑)  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับ 

จากสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อลดความซ้ําซอ้นของรายชื่อ จํานวน ๕๖๓ หมู่บ้าน 

๓๔ ชุมชน (ไม่มีเกษตรกร ๒ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก) 

๒) จัดส่งบัญชีรายชื่อเกษตรกร ขอความร่วมมือกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน /เกษตรอําเภอ  

ติดประกาศ ณ ที่ทําการกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกษตรกร ตรวจสอบรายชื่อ จํานวน 

๕๖๓ หมู่บา้น ๓๔ ชุมชน 

3) คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกษตรกร  จํานวน ๕๖๓ หมู่บ้าน  

๓๖ ชุมชน และรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร ในพืน้รับผดิชอบ 

4)  ที่ประชุมสภาเกษตรกรระดับตําบล – อําเภอ ตรวจสอบและรับรองทะเบียนรายชื่อ

เกษตรกร เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณารับรองทะเบียนเกษตรกร (สิ้นสุด  

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดตาก มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากเพิ่มเติม รวม ๑,๐๓๔ คน เมื่อรวมกับรายชื่อเกษตรกรที่ถือว่า 

ได้ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรไว้แล้ว รวมทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๓ คน 
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การรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 

และคณะผู้ปฏิบัตงิานเครอืข่ายสภาเกษตรกร อําเภอท่าสองยาง จ.ตาก 

 

 

 

 

 

การรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอาํเภอ 

และคณะผู้ปฏิบัตงิานเครอืข่ายสภาเกษตรกรอําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ถอืว่าได้ยืน่คําขอขึน้ทะเบียนไว้แล้ว 
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 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีอํานาจหน้าที่ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานนโยบายและการ

ดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริม

และสนับสนุน เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร การศึกษา ในการรวมกลุ่ม การฝึกอบรม และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผน

แม่บทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี 

 นอกจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดได้ดําเนินการจัดทําฯ เสนอ

สภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาบูรณาการเป็นแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วน เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดมีข้อมูลและ

ทิศทางในการพัฒนาและแก้ ไขด้ านการเกษตรเชิงพื้ นที่ ในระ ดับตํ าบล ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 

อําเภอละ ๑ ตําบล โดยวิธีระดมความเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่ตําบลร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหา ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ปัญหา

หนี้สิน, ปัญหาที่ดินทํากิน, ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร, ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม และปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาในแต่ละประเด็น โดยมุ่งหวังให้สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีบทบาทในการ

ประสานให้เกษตรกรในตําบลเปูาหมาย ที่ประสบปัญหา ๕ ประเด็นหลัก ข้างต้น มีโอกาสเข้าถึงหน่วยงาน

รับผิดชอบช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ต่อไป 

การดําเนินงาน 

 ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตําบลเปูาหมายในการดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาเกษตรกรรม ตามที่คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอแต่ละอําเภอเสนอ  อําเภอละ ๑ ตําบล  

รวม ๙ ตําบล ประกอบด้วย 
๑.) อําเภอเมืองตาก  ตําบล โปุงแดง 
๒.) อําเภอบ้านตาก ตําบล ตากออก 
๓.) อําเภอสามเงา ตําบล ยกกระบัตร  
๔.) อําเภอวังเจา้  ตําบล นาโบสถ์ 
๕.) อําเภอแม่สอด ตําบล แม่ปะ 
๖.) อําเภอแม่ระมาด ตําบล แม่ระมาด 
๗.) อําเภอท่าสองยาง ตําบล แม่หละ  
๘.) อําเภอพบพระ ตําบล รวมไทยพัฒนา 
๙.) อําเภออุ้มผาง ตําบล แม่กลอง 
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สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล-อําเภอ และแบบสํารวจ

ข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุน และรายได้สินค้าเกษตรที่สําคัญจังหวัดตาก ซึ่งคณะทํางาน /ผู้ปฏิบัติงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากสํารวจไว้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อมูลหนี้สินเกษตรกร 

ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

เปน็ฐานข้อมูลเพื่อจัดทําแผนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ดําเนินการจัดประชุม

จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกฎหมาย ระเบียบ 

ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเรื่องปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ํา,  ราคาผลผลิตสินค้าเกษตร, ปัญหาที่ดินทํากิน 

เพิ่มเติมในพื้นที่ตําบลเปูาหมาย โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก, 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก, สํานักงานเกษตรอําเภอ, สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก, ธ.ก.ส. 

พืน้ที่จังหวัดตาก ร่วมให้คําปรกึษาและแนะนําในการจัดประชุมจัดทําแผนฯ  

  เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร เป็นไปตามเปูาหมายโครงการฯ ที่คาดหวังให้เกษตรกรผู้ประสบปัญหาหนี้สิน, 

ปัญหาที่ดินทํากนิ, ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็น

ธรรม สามารถเสนอเรื่องพร้อมเอกสารให้หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการแก้ไขปัญหาตามวิธีการที่หน่วยงาน

กําหนด สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นํามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ

ต้องการของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ของภาครัฐ เรื่องการจัดทําโครงการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ เผยแพร่ให้แก่ผู้นําชุมชน (กํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน)  

และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลเปูาหมาย เพื่อให้คําปรึกษาและแนะนําการจัดทําโครงการฯ  

ในการจัดประชุมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล ทั้งนี ้มีกลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากให้

คําแนะนําสามารถจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ได้รวม  

๑๖ โครงการ ประกอบด้วย 
 

ที่ อําเภอ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ 
จํานวนเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑ แม่สอด โครงการวางท่อสง่น้ําจากแหล่งน้ํา

ของชุมชน บ้านห้วยกะโหลก ม.๔ 

ต.แม่ปะ  

การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตรชุมชน 

๑๑๓ 

(ครัวเรือน) 

๑,๙๐๕,๐๐๐ 

๒ แม่สอด โครงการปรับปรุงส่งเสรมิศักยภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อผลิต

อาหารสัตว์ 

 

 - การปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพ

การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 

- การผลิตทางการเกษตรและ

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

๔๐ ราย ๘๑๗,๖๓๒ 

๓ พบพระ โครงการส่งเสรมิอาชีพตดัเย็บ

เสื้อผ้าแก่กลุม่สตร ีบ้านดอนเจดีย์ 

 - ด้านอาชีพนอกภาคเกษตรและ

งานหัตถกรรม 

๑๐๐ ราย ๙๕๗,๘๒๐ 

๔ พบพระ โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

แก่กลุ่มสตรี ม.๑๑ ต.ช่องแคบ  

 - ด้านอาชีพนอกภาคเกษตรและ

งานหัตถกรรม 

๑๐๐ ราย ๑,๓๑๖,๗๐๐ 
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ที ่ อําเภอ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ 
จํานวนเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๕ พบพระ โครงการส่งเสรมิอาชีพตดัเย็บเสือ้ผ้า

แก่กลุม่สตร ีม.๗ ต.ช่องแคบ  

 - ด้านอาชีพนอกภาคเกษตร

และงานหัตถกรรม 

๑๐๐ ราย ๙๕๒,๗๐๐.๐๐ 

๖ พบพระ โครงการส่งเสรมิอาชีพผลิตดอกไม้

อบแหง้บ้านเสรรีาษฎร์แก่กลุ่ม

แม่บ้าน  ต.ช่องแคบ 

 - ด้านอาชีพนอกภาคเกษตร

และงานหัตถกรรม 

๒๐๐ ราย ๔,๐๑๒,๘๐๐ 

๗ พบพระ โครงการวางท่อประปาภเูขา  

บ้านผา่นศึกพัฒนา หมู่ที่ ๔  

ต.รวมไทยพัฒนา 

 - การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตรของชมุชน 

๓๘๗ ราย 

(๑๑๔ ครัวเรือน) 

๒๕๓,๘๖๐ 

๘ พบพระ โครงการวางท่อประปาภเูขา  

บ้านห้วยน้ําเย็น หมู่ที่ ๗  

ต.รวมไทยพัฒนา 

 - การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตรของชมุชน 

๑,๔๑๙ ราย 

(๒๕๔ ครัวเรือน) 

๘๙๙,๐๕๐ 

๙ พบพระ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแลง้บ้าน

เสรมิสุข (ก่อสรา้งพนังกัน้ต้นน้ําและ

ระบบส่งน้ํา) ต.รวมไทยพัฒนา 

 - การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตรของชมุชน 

๒,๑๔๐ ราย 

(๒๔๐ ครัวเรือน) 

๙๓๗,๖๓๐ 

๑๐ พบพระ โครงการก่อสรา้งรางสง่น้ําคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ต.วาเล่ย์ 

 - การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตรของชมุชน 

๖๐๐ ราย ๖,๔๓๐,๕๐๐ 

๑๑ สามเงา โครงการก่อสร้างโปฺะเหลก็ สาํหรับขนสง่

ผลิตผลทางการเกษตร ต. บ้านนา 

- การปรับปรุงสง่เสริมศกัยภาพ

การเพิ่มประสทิธภิาพการผลติ 

๒๗๕ 

ครัวเรือน 

 

๑๒ บ้านตาก โครงการก่อสรา้งโรงเรือนและลาน

รับซือ้และรวบรวมผลผลิตทางการ

เกษตร ต.ตากออก 

 - การปรับปรุงส่งเสริม

ศักยภาพการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต 

๘๖ ราย ๓๘๐,๐๐๐ 

๑๓. อุม้ผาง โครงการแปรรูปหัวบกุ สรา้งอาชีพ

และรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ต.แม่กลอง 

- การผลิตทางการเกษตรและการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
๙๒ ราย ๑,๕๘๑,๙๐๐ 

๑๔ แม่ระมาด โครงการส่งเสรมิศกัยภาพและเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตเมลด็พันธุ์ข้าว

เหนียว ต.แม่ระมาด 

 - การปรับปรุงสง่เสริม

ศักยภาพการเพิม่ประสทิธิภาพ

การผลติ 

๓๓ ราย ๑,๓๖๐,๐๐๐ 

๑๕ สามเงา โครงการก่อสรา้งโปฺะเหล็ก สาํหรับ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 

- การปรับปรุงสง่เสริมศกัยภาพ

การเพิ่มประสทิธภิาพการผลติ 

๒๗๕ 

ครัวเรือน 

๔๗๔,๘๕๐ 

๑๖ เมืองตาก โครงการพัฒนาแหลง่น้ําชุมชนเพื่อ

การเกษตรอย่างย่ังยืน ต.แม่ท้อ 

- การจัดการแหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตรของชมุชน 

๑๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,๔๒๒,๐๐๐ 

๑๗ เมืองตาก โครงการส่งเสรมิการผลิตอาหารโค

ในชว่งฤดูแล้ง ต.วงัประจบ 

- การผลิตทางการเกษตรและ

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

๔๐ ราย ๓๗๔,๐๐๐ 

หมายเหตุ : โครงการ ลําดับที่ ๑ – ๑๔ รวบรวมเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, โครงการ ลําดับที่ ๑๖ – ๑๗ เสนอการพิจารณาตามกระบวนการมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

  ผลการพิจารณาได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ๒ โครงการ  

คือ โครงการฯ ลําดับที่ ๑๖  และ ลําดับที่ ๑๗  ทั้งนี้ โครงการฯ ลําดับที่ ๑๕  โครงการก่อสร้างโปฺะเหล็ก 

สําหรับขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการฯ  

จากองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตาก 
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       จัดทําแผนฯ อ.พบพระ วันที่ 7 มกราคม 59        จัดทําแผนฯ อ.แม่สอด วันที่ 8 มกราคม 59 

 

 

 

 

      จัดทําแผนฯ อ.บ้านตาก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 59   จัดทําแผนฯ อ.เมืองตาก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 59 

 

 

 

 

 

 

              จัดทําแผนฯ อ.แม่ระมาด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 59 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่ งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ (๑)  กําหนดให้ 

สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหน้าที่พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ภายในจังหวัด ประกอบกับ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนินงาน “โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่

องคก์รเกษตรกรรายสินเกษตร” เป็นโครงการหลัก ภายใต้ยุทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งนี ้ที่ผา่นมาได้

มีองค์กรเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กร

เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

และกรมส่งเสริมสหกรณ์ไว้แล้ว และสภาเกษตรกรจังหวัดยังไม่ได้มีการดําเนินการพัฒนาและสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรไว้กับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงเห็นว่าสภาเกษตรกรจังหวัดควรมุ่งมีบทบาทในการจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็ง

องคก์รเกษตรกรเอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้

สามารถรวมตัวสรา้งความเข้มแข็ง 

ทั้งนี้ ตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล ซึ่งให้แต่ละจังหวัดดําเนินการอําเภอ  

ละ ๑ ตําบล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยให้ได้ข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหา ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

ปัญหาหนี้สิน, ปัญหาที่ดินทํากิน, ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร, ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม และปัญหาราคาสินค้าเกษตร นั้น ในกรณีปัญหาราคาสินค้าเกษตร ให้สภาเกษตรกร

จังหวัดนําข้อมูลจํานวนเกษตรกรที่ผลผลิตสินค้าเดียวกัน มีปัญหาด้านการผลิต การตลาด ส่งเสริมการจัดตั้ง

กลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของตนเอง อย่างน้อยตําบลละ ๑ องค์กร 

รวมทั้งประสานหน่วยงานสนับสนุนด้านสินเชื่อ การออมเงิน การรวมซื้อปัจจัยการผลิต การแปรรูป แหล่ง

ตลาดการถา่ยทอดองคค์วามรู้ เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคีภาคส่วน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด โดยดําเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรราย 

สินคา้เกษตร 

การดําเนินงาน 

 ตามเปูาหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ที่ต้องการให้สมาชิก

องค์กรเกษตรกรรายสินค้าระดับตําบลที่จัดตั้งขึ้น ได้รับบริการ/กิจกรรมจากองค์กร เช่น สินเชื่อ เงินออม  

รวมซื้อ แปรรูป ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามเปูาหมายดังกล่าว ประกอบกับ

สอดคล้องกับงบประมาณที่มีจํากัด ในการจัดประชุมจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้า ตามพื้นที่และองค์กร

เปาูหมาย สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร และเกษตรอําเภอ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่เกื้อกูลกันในกิจกรรมของ 

แต่ละองค์กร ตลอดจนเกษตรกรต้นแบบ หรือประธานกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่ให้คําแนะนํา  

ในการจัดประชุมจัดตั้งองค์กรเกษตรกร กรณีเปูาหมายเรื่องการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้า

เกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ให้คําปรึกษาและแนะนําในการจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน  
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ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้แก่กลุ่ม

องคก์รเปาูหมายเช่นเดียวกับการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล   

 เพื่อให้การสรา้งความเข้มแข็งองคก์รเกษตรกรเกิดความสมดุล และกลุ่มองค์กรแต่ละระดับได้รับการ

ส่งเสรมิสนับสนุนอย่างเทา่เทียมตลอดจนกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครือข่ายเกื้อกูลช่วยเหลือ

และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ต่อไป  สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้แบ่งระดับ 

กลุ่มองค์กรเกษตรกร ในการดําเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร 

เป็น ๓ ระดับ คอื  

  ระดับที่ ๑ เกษตรกรที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม 

  ระดับที่ ๒ เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วแต่ยังไม่มีความเข้มแข็ง และ  

  ระดับที่ ๓ กลุ่มเกษตรกรที่เร่ิมมีความเข้มแข็งแล้วในระดับหนึ่ง  

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกร/องค์กร

เกษตรกร เพื่อส่งเสริม ชี้แจง และให้คําแนะนําในการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร, การกําหนด

ระเบียบข้อบังคับองคก์ร การจัดทําแผนการผลิตสินค้าเกษตร และแผนความต้องการสนับสนุน ตลอดจนการ

จัดทําข้อมูลวิธีการผลิต การตลาด ต้นทุน –รายได้ ของสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์รวมตัวจัดตั้ง

กลุ่ม/องคก์ร ดังนี้ 
 

อําเภอ 

ตําบลเปูาหมาย 

จัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับตําบล 

เปูาหมาย ชนิดสนิค้า/ตําบล 

โครงการสรา้งความเข้มแขง็แก่องค์กร

เกษตรกรรายสินค้าเกษตร 

การแบ่งระดับกลุ่ม

เกษตรกร 
หมายเหต ุ

1. เมือง  ต. โปุงแดง มันสําปะหลัง          / ต. โปุงแดง  ระดับที่ ๑  

2. บ้านตาก  ต. ตากออก โคเนือ้                  / ต. ตากออก  ระดับที่ ๓  

3. สามเงา  ต. บ้านนา โคเนือ้                   / ต. บ้านนา   ระดับที่ ๒  

4. แม่สอด  ต. แม่ปะ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์   / ต. ด่านแม่ละเมา  ระดับที่ ๑ ต่างพืน้ที่จัดทําแผนฯ 

5. อุ้มผาง  ต. แม่กลอง บุก                      / ต.แม่กลอง     ระดับที่ ๑  

6. วังเจ้า  ต. นาโบสถ ์ ลําไย                    /  ต.นาโบสถ ์ ระดับที่ ๒  

7. ท่าสองยาง  ต.แม่หละ ขมิน้ชัน               / ต.แม่วะหลวง   ระดับที่ ๒ ต่างพืน้ที่จัดทําแผนฯ 

8. แม่ระมาด  ต. แม่ระมาด ข้าวเหนียว           / ต.แม่ระมาด  ระดับที่ ๓  
 

 ผลจากการจัดประชุมกลุม่เกษตรกร/องคก์รเกษตรกร เพื่อสง่เสริม ชีแ้จง และให้คําแนะนําในกาจัดตั้งองค์กร

เกษตรกรรายสินค้าเกษตร เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทําข้อมูลต้นทุน – รายได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูล

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการผลิตเป็นรายบุคคล และแผนพัฒนาการผลิตเป็นรายกลุ่ม, กลุ่มเกษตรกรมี 

องค์ความรู้ในการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้การ

สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนเกิดการเชื่อมเครือข่ายองค์กรเกษตรกรรายสินค้าระหว่างกัน เช่น  

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเพื่อจําหน่ายผลผลิตมันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อ, กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง เชื่อมโยงกับกลุ่มแปรรูปสมุนไพร

ปลูกรัก ต.พระธาตุ อ.แมร่ะมาด เป็นต้น 
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         สร้างความเข้มแข็งองคก์รฯ อ.เมอืงตาก 25 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 สร้างความเข้มแข็งองคก์รฯ อ.สามเงา วันท่ี 11 มกราคม 59 
 

 

 

 

 

 

 

 
        

สร้างความเข้มแข็งองคก์รฯ อ.อุม้ผาง วันท่ี 9 มีนาคม 59 
 

 นอกจากนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เห็นว่าแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมจําเป็นต้องอาศัย 

“การตลาดนําการผลิตสินค้าเกษตร” เป็นสําคัญ เพื่อให้สามารถรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

ดังนัน้ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตัวแทนคณะทํางาน ตลอดจนตัวแทนกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 

ท่ีขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีโอกาสศึกษาดูงานพัฒนา

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตลาด เพื่อนํามาจัดทําแนวทางตลาดสินค้าเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดตาก และตัวแทน

กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ได้มีโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้รับซื้อ/ผู้ประกอบการผลผลิตสินค้าเกษตร 

ซึ่งจะทําให้ผู้ท่ีศึกษาดูงานได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตร, การนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพ และมีช่องทางเชื่อมโยงจําหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น เป็นกําลัง  
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สําคัญในการขยายผลสู่การจัดทําแนวทางพัฒนา “ตลาดสินค้าเกษตรชุมชน” ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นท่ี

จังหวัดตาก ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดตากและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จึงได้มีการดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาองค์

ความรู้ด้านการบริหารจัดการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับซื้อ/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร กับ กลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ช่วงระหว่างวันท่ี  

๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  

จ.สมุทรสงคราม และ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก, ตัวแทนคณะทํางานฯ, ตัวแทนกลุ่มองค์กรเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

และพนักงานสํานักงานฯ จํานวน ๔๕ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๙ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี, ตลาดศรีเมอืง จ.ราชบุรี, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ์จ.สมุทรสงคราม  

และ โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ จ.เพชรบุรี 
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 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีอํานาจหน้าที่ ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งให้คําปรกึษาและข้อแนะนําแกเ่กษตรกรหรือองคก์รเกษตรกร  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สภาเกษตรกรจังหวัด ได้รับมอบหมายสภาเกษตรกรแห่งชาติให้ประสาน

ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาให้แก่เกษตรกร ๔ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

๑. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและที่ดิน 

ตามนโยบายของภาครัฐ โดยจัดประชุมให้คําแนะนําช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินแก่เกษตรกร พื้นที่จังหวัด

ตาก และใช้กลไก “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นหลักในการประสานและดําเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเกษตรกร  ประกอบกับตาม

มาตรการของภาครัฐ ซึ่งให้จังหวัดตากดําเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ เป็นหนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดรอ้น มีข้อมูลเกษตรกรลงชื่อเป็นหนีส้ิน รวม ๘,๓๗๙ ราย แยกเป็น หนี้ในระบบ ๗,๙๒๐ ราย หนี้นอก

ระบบ ๔๕๙ ราย มูลหนีร้วม ๑,๙๒๙,๓๗๐ บาท ส่งผลให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเกษตรกรสามารถยื่นขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ระดับอําเภอ และระดับ

จังหวัด รวม ๓๓ ราย 

 - ได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือจาก อชก. ๗ ราย  

 - ไม่อนุมัติ ๒ ราย   

 - ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ๓ ราย  

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ ๒ ราย  

           - อยู่ระหว่างพิจารณาเบือ้งต้น  ๑๘ ราย  

ที่ผ่านมาการดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่าน “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ 

ผู้ยากจน” พืน้ที่จังหวัดตาก ตั้งแต่ป ี๒๕๔๗ – ๒๕๕๗ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เพียง ๘ ราย  

ทั้งนี้ จากการดําเนินการฯ ข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนเรื่อง

หนีส้ินของเกษตรกรซ่ึงส่วนมากเป็นหนีเ้งินกูก้ับสหกรณ์การเกษตรในพืน้ที่ ดังนี้ 

๑.) แม้ว่าเกษตรกรซ่ึงกู้ยืมเงินจากสหกรณ์จะสามารถชําระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์ได้ แต่พบวา่การ

ชําระหนีเ้งินต้นที่มีสัญญาปีต่อปี เกษตรกรจะกู้ยืมเงินจากกลุ่มเกษตรกร, กองทุนหมู่บ้าน และเงินกู้นอกระบบ

อื่นๆ เพื่อชําหนีเ้งินต้นพร้อมดอกเบีย้กับสหกรณ์ และกูย้ืมเงินจากสหกรณ์ต่อไปอีก ส่งผลภาระหนี้สิ้นไม่ลดลง

และต้องรับภาระดอกเบีย้เงินกูห้ลายทาง 
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๒.) สหกรณค์ดิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ – ๑๒ ขึ้นอยู่กับการจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู ้

โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ ประกอบด้วย การชําหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา, 

การเขา้รว่มการประชุมสหกรณ ์และ การรว่มกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค้า

เกษตรกับสหกรณ ์อนึ่ง แม้ว่าเกษตรกรจะชําหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ได้ตามกําหนดเวลา แต่หากไม่เข้าร่วมการ

ประชุมสหกรณ์ และหรือไม่ร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรกับ

สหกรณ ์จะส่งผลให้อัตราดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 

๓.) เกษตรกรที่คา้งชําระหนีเ้ป็นระยะเวลานาน สหกรณจ์ะยังไม่ดําเนินการฟูองรอ้งดําเนินคดี

กับเกษตรกร แต่ใชว้ิธีการแจง้ให้เกษตรกรทําสัญญาเงินกูใ้หม่กับสหกรณ ์โดยการทําสัญญาเงินกู้ใหม่ดังกล่าว

จะเพิ่มดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงินต้นในสัญญาเงินกู้ เมื่อเงินต้นสูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรจงึไม่สามารถชําระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกําหนดเช่นเดิม โดยสหกรณ์จะติดตามทวงถาม

และเรียกให้ผ่อนชําระดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์อย่างต่อเนื่องและทําสัญญาเงินกู้ใหม่หลายครั้ง เกษตรกรจึงมี

ความสามารถเพยีงผ่อนชําระแต่ดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้ว่าเกษตรกรซ่ึงกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ส่วนมาก

จะนําโฉนดที่ดินจํานองเป็นหลกัทรัพย์คํ้าประกันเงินกู ้จะประสงคข์อรับความช่วยเหลือจาก “กองทุนหมุนเวียน

เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” เพื่อไถ่ถอนที่ดินท ากินคืนจากสหกรณ์ แต่ไม่สามารถขอรับความ

ช่วยเหลือได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์กองทุนฯ ก าหนดให้ “กรณีเป็นหนี้นิติบุคคลหรือธนาคารพาณิชย์ หรือ

ธนาคารอื่นๆ ตามที่ระเบยีบก าหนด จะต้องถูกฟ้อง และศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ช าระหนี้แล้ว และหนี้นั้น

เป็นภาระหนักที่ผู้ขอความช่วยเหลือไม่สามารถปลดเปลื้องได้ด้วยตนเอง”  (เอกสารแนบ ๑) จึงยังมองไม่เห็น

โอกาสที่เกษตรกรจะสามารถปลดเปลื้องหนีส้ินเพื่อไถ่ถอนที่ดินคืนจากสหกรณ์ได้ อนึ่ง จากการสํารวจข้อมูล

จากเกษตรกรซ่ึงเป็นหนีก้ับสหกรณ์การเกษตร พบว่ามีเกษตรกรบางรายกูย้ืมเงินจากเอกชน (ไฟแนนซ,์ ลิสซิ่ง) 

เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินจากสหกรณ์การเกษตร โดยเกษตรกรเห็นว่ามีความเป็นธรรมและมีโอกาสปลดเปลื้อง

หนีส้ินได้มากกว่าการกูย้ืมเงินจากสหกรณ์ 

๔.) กรณีการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกรของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร (กฟก.) โดยหลักเกณฑ์การชําระหนี้แทนเกษตรกรกรณีหนี้สหกรณ์ เมื่อเกษตรกรที่เป็นหนี้สหกรณ์

การเกษตรได้นําหนี้มาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ และ

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ให้จัดการหนี้ได้แล้ว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สําคัญ กรณีหนี้สหกรณ์ ดังนี ้  

                                -  เป็นหนีผ้ิดนัดชําระ (NPL) ติดต่อกันไม่น้อยกวา่ ๓ ปีขึน้ไป แต่ไม่เกนิ ๑๐ ปี  

-  กรณีถูกฟอูงดําเนินคดี สามารถชําระหนีไ้ด้โดยไม่รอให้ครบ ๓ ปี  

-  เจา้หนี ้(สหกรณ)์ ต้องยอมขายหนีใ้ห้แก่สํานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ตามหลักเกณฑ์   

    กองทุนฟื้นฟู ฯลฯ  

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้สอบถามข้อมูลการชําระหนี้แทนเกษตรกรของสํานักงานกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับทราบว่าเหตุผลที่หนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ พื้นที่

จังหวัดตากไม่ได้รับการชําระหนีแ้ทนตามหลักเกณฑ์กองทุนฟื้นฟูฯ คอื เจา้หนี ้(สหกรณ)์ ไม่ยอมรับหลักเกณฑ์

การชําหนีข้องกองทุนฟื้นฟูฯ และขายหนีใ้ห้แก่กองทุนฟื้นฟูฯ  
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ดังนั้น จากสภาพปัญหาความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินของเกษตรกรกับสหกรณ์ข้างต้น แม้ที่ดินของ

เกษตรกรจะยังไม่หลุดเป็นของเจา้หนีห้รือบุคคลอื่น (สหกรณ)์ แต่เนื่องจากหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้เพิ่มขึน้ส่งผล

ให้เกษตรกรไม่สามารถปลดเปลื้องหนี้สินและไถ่ถอนที่ดินซึ่งเจ้าหนี้ยืดถือไว้เป็นประกันคืนได้ จึงเห็นว่า หาก

กองทุนหมุนเวียนฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กองทุนฯ กรณีเกษตรกรซ่ึงเป็นหนี้กับสหกรณ์

ต่อเนื่องเกินกวา่ ๗ – ๑๐ ปี ขึ้นไป และยังไม่สามารถชําหนีเ้พื่อไถถ่อนที่ดินของตนคนืจากสหกรณ์ ให้สามารถ

ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้ โดยมิต้องรอให้

สหกรณฟ์ูองรอ้งกอ่น จะสามารถบรรเทาความเดือดรอ้นด้านหนีส้ิน (อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง) และช่วยเหลือให้

เกษตรกรและผู้ยากจนให้มีโอกาสปลดเปลื้องหนีส้ินและไถ่ถอนที่ดินกลับคนืเป็นของตนเองได้ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีหนังสือที่  สภจ ๐๑๐๔/๐๔๕ ลงวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙   

เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหนังสือที่ สภจ ๐๑๐๔/๑๒๑ ลงวันที่  ๒๖ พฤษภาคม เสนอที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกร พิจารณาปัญหาหนี้สินของเกษตรกรข้างต้น ประกอบการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกร

ปลดเปลื้องหนี้สินและไถ่ถอนที่ดินได้อย่างแท้จริง ตลอดจนสหกรณ์การเกษตรให้บริการการกู้เงินแก่สมาชิก

ด้วยความเป็นธรรม ต่อไป 

๒. การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร 

 พื้นที่จังหวัดตาก แม้ว่าจะเป็นที่ตั้งของเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แต่พบว่ามีพื้นที่

ชลประทาน เพียง ๑๐๓,๓๕๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗ ของพื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัด และจากแผนการขยาย

พืน้ที่ของโครงการชลประทานตาก พบว่ามีพืน้ที่ชลประทานมีศักยภาพในการขยายเพิ่มขึ้น จํานวน ๑๘๘,๒๔๙ ไร ่

ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุา จึงพบว่าการดําเนินงานผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําที่ผ่านมามัก

ประสบปัญหาเรือ่งการขออนุญาตใช้พื้นที่ปุามาโดยตลอด สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นําหลักการมีส่วนร่วม

ของชุมชน มาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ของตนเองให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ อาทิ  

การกอ่สรา้งฝุาย, การขุดลอกอ่างเก็บน้ํา และการซ่อมแซมและพัฒนาระบบกระจายน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

และได้นํ ามาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง  

(มาตรการที่ ๔) ตามโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง และโครงการ

จัดทําแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 ของภาครัฐ มาเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่ อนการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง และบรหิารจัดการน้ําในพืน้ที่ 

 ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจาก 

ภัยแล้ง และมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้  

เพื่อให้เกษตรกรสามารถดํารงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้ง ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ

ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้

ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้ง สรา้งโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพและโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม โดยเป็นไปตาม

ความสมัครใจของประชาชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและการวาง
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แผนการผลิตด้วยตนเอง ด้วยการคิดเอง ทําเอง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหาร

จัดการ เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกร สามารถดํารงชวีิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ทีผ่่านมา การบรหิารจัดการน้ํา

ในพื้นที่จังหวัดตาก ชุมชนยังพึ่งพาและรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลัก อาทิ การก่อสร้างฝาย,  

การขุดเจาะบ่อบาดาลและบํารุงรักษาระบบสูบน้ํา ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําสาธารณะ ยังคง

ดําเนินการโดยองคก์ารบรหิารส่วนตําบลในพืน้ที่ โดยขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของชุมชน ดังนั้น 

เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบริหารจัดการน้ําในพื้นที่  

จึงได้นํากรอบคิดการรวมกลุ่มชุมชนมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการรอคอยสู่การพึ่งพาตนเอง โดยการ

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาระบบกระจายน้ําด้วยกองทุนของตนเอง สู่การนําร่อง  

ให้คําแนะนําการจัดทําข้อเสนอ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ตําบลแม่ท้อ 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก” เพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อ

บรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน รวม ๑,๔๒๒,๐๐๐ บาท เป็นพื้นที่

นําร่องเรื่องการบริหารจัดการน้ําของชุมชนอย่างยั่งยืน สาระสําคัญโครงการฯ เน้นเรื่องการจัดตั้งกองทุน

บรหิารจัดการน้ํา และการวางแผนการใชน้้ําร่วมกันของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนําไปปรับ

ใช้กับการพัฒนาระบบกระจายน้ําจากอ่างเก็บน้ําสาธารณะ /ประปาภูเขา สู่พื้นที่การเกษตรได้ อย่างไรก็ตาม 

งบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาล และหรือ การก่อสร้างระบบกระจายน้ําจากแหล่งน้ําต้นทุนที่ใช้

งบประมาณค่อนข้างสูงยังมีความจําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐในระยะเร่ิมต้น 
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 นอกจากประเด็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยนํามาตรการภารรัฐมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแหล่ง

น้ําเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้นําเสนอสภาพปัญหาและความ

ต้องการระบบชลประทานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาแนวทางขยาย /ปรับปรุง 

พืน้ที่ชลประทาน และบรหิารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมของจังหวัด และเชื่อมโยงความต้องการพัฒนาแหล่งน้ํา

ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ผลจากการนําสภาพปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเสนอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐, ผู้อํานวยการโครงการชลประทานตาก 

พิจารณาได้รับการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

    ๑) จังหวัดตาก ดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ํา ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา  

จังหวัดตาก  โดยขุดสระกักเก็บน้ําในช่วงที่น้ําในเขื่อนภูมิพลขึ้นสูง เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ดําเนินการโดย 

มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ รว่มกับองคก์ารบรหิารส่วนท้องถิ่น, สํานักบรหิารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ และ เขื่อนภูมิพล  

   ๒) จังหวัดตาก เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง บริเวณ  

ลุ่มแม่น้ําวังและแม่น้าํปิง เนื่องจากปัจจุบันมีเขื่อนกักปรมิาณในแม่น้าํวังเหนือจังหวัดตากค่อนข้างมาก ส่งผลให้

ปรมิาณน้ํามีน้อยไม่เพียงพอต่อการระบายไปกักเก็บไว้ในแกม้ลิงที่มีอยู่ในพื้นที่ โครงการชลประทานตากเสนอ

ให้แก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยการสร้างฝายยกระดับแม่น้ําวัง เพื่อให้กักเก็บน้ําไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ส่วนระดับของ

แม่น้ําปิงขึ้นอยู่กับการระบายน้ําของเขื่อนภูมิพล อนึ่ง สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอให้เรียนเชิญผู้แทน

สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 7 (กําแพงเพชร) ร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อวางแผนการ

ดําเนินงานพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรพื้นที่จังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ

ความจําเป็นเรง่ด่วนในแต่ละพืน้ที่ 

๓.) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากิน 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เรียนเชิญผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน  

จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก-สุโขทัย เข้าร่วมในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/255๙  เมื่อวันที่ 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาสํารวจรังวัดที่ดินให้แก่เกษตรกร เพื่อประกอบการแก้ไข

ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินเกษตรกร สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ เกิดขึ้นจากโครงการ

ของรัฐบาลที่มีมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว เพื่อช่วยราษฎรที่ไม่มีที่ดินทํากินซึ่งเป็นผู้ครอบครองประโยชน์แต่ไม่มี

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดนิซึ่งแตกต่างจากการดําเนนิงานของสํานักงานที่ดนิจังหวัดจะสามารถออกโฉนด

ที่ดินได้นั้นต้องมีหลกัฐานเป็นที่ดินที่เป็น นส.3 หรือ นส.3 ก ส่วนศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ เป็นการแบ่งเบา

ภาระของราษฎรในการรังวัดที่ดิน เนื่องจากไม่มีค่าใช้จา่ยในการมัดจํารังวัดที่ดิน โดยเสียเฉพาะค่าทํานิติกรรม

ต่างๆ ที่สํานักงานที่ดินเท่านั้น แนวทางในการขอออกโฉนดที่ดินต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปุา เขต ส.ป.ก. 

เขตพื้นที่สาธารณะ โดยสามารถตรวจสอบได้จากระวางแผนที่เป็นหลัก นอกจากนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่ได้

ครอบครองและทําประโยชน์เท่านั้น ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ได้มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ให้

ชะลอการออกโฉนดที่ดิน ระยะ 1 กโิลเมตร จากแนวเขตปุา จนกว่า One Map ซึ่งเป็นแผนที่ใหม่ จะแล้วเสร็จ 

ซึ่งปัจจุบันใช้แผนที่ทหารในการออกสํารวจรังวัด ทั้งนี้ ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ จะสามารถจัดทําแผนลง

พืน้ที่สํารวจรังวัดที่ดินได้เมื่อมีการรวมกลุ่มราษฎรร้องขอให้สํารวจรังวัด จํานวน 20 ราย ขึ้นไป โดยสามารถ

ปรับแผนการลงพื้นที่สํารวจรังวัดที่ดินได้ ทุก 2 เดือน อย่างไรก็ตาม ลงพื้นที่สํารวจรังวัดต้องตรวจสอบเขต



~ 48 ~ 
 

พืน้ที่ก่อนว่าอยู่ในแนวเขตพืน้ที่ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ตามที่แจ้งไปแล้วข้างต้น โดยราษฎรที่ประสงค์ร้อง

ขอให้สํารวจรังวัดที่ดิน ต้องจัดเตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอรังวัด ประกอบด้วย บัญชีรายชื่อราษฎรและสําเนา

โฉนดที่ดินข้างเคียง โดยศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ จะพิจารณาระวางโฉนดที่ดินข้างเคียงเพื่อตรวจสอบว่า

เป็นพืน้ที่ที่อยู่ในแนวเขตที่สามารถออกโฉนดได้หรือไม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ  

ได้จัดทําแผนและจัดทีมลงพื้นที่สํารวจรังวัดที่ดินแล้ว จํานวน 10 สาย ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร  

5 ทีมสํารวจ จังหวัดตาก 4 สํารวจ และจังหวัดสุโขทัย 1 ทีมสํารวจ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มอบหมาย

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากแต่ละพื้นที่อําเภอรวบรวมรายชื่อราษฎรที่ประสงค์ขอสํารวจรังวัดที่ดิน  

พรอ้มเอกสารประกอบตามทีผู่้อํานวยการศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก-

สุโขทัย ให้คําแนะนํา ส่งให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอเรื่องขอสํารวจรังวัดให้แก่ราษฎร ต่อไป โดยใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเกษตรกรพืน้ที่ตําบลแม่หละ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวม 183 ราย ยื่นความ

ประสงค์ขอสํารวจรังวัดที่ดินผ่านมายังสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อประสานศูนย์อํานวยการเดิน

สํารวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก-สุโขทัย พิจารณาสํารวจรังวัดที่ดินให้แกเ่กษตรกร ต่อไป   

 เนื่องจากพืน้ที่จังหวัดตาก รอ้ยละ ๗๗ เป็นพืน้ที่ปาุไม้ ส่งผลให้มีราษฎรบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ปุา เพื่อเป็น

ที่ดินทํากินจํานวนมาก เพื่อให้ราษฎรมีองคร์ูเ้รื่องการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์พื้นที่ปาุสงวนแห่งชาติได้อย่าง

ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์เบื้องต้น ในกรณีกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มบุคคล ขออนุญาตเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ และ กรณี องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ

หรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอํานาจพิจารณา

อนุญาตให้ใช้พื้นที่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้กลุ่มเกษตรกร /กลุ่มบุคคล 

ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติได้ แต่ที่ผ่านมาในทางปฏิบัติไม่ปรากฏว่าได้มีการให้กลุ่ม

เกษตรกน/กลุ่มบุคคล พืน้ที่จังหวัดตาก เข้าทําประโยชน์ในพืน้ที่ปาุสงวนแห่งชาติได้แต่งอย่างใด 
 

๔.) การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสวัสดกิาร สทิธเิกษตร และการไม่ได้ความเป็นธรรม 

 ๔.๑ ข้อรอ้งทุกขจ์ากเกษตรกรผูไ้ด้รับผลกระทบจากการเวนคนืที่ดิน พืน้ที่อําเภอแม่สอด 

ตามที่จังหวัดตาก ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษจังหวัดตาก 

ตามนโยบายของรัฐบาล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับการร้องทุกข์จากเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก

การเวนคนืที่ดิน พืน้ที่อําเภอแม่สอด นําโดยนายสํารวม พันธุ์พุม่ ซึ่งหากถูกเวนคนืที่ดินดังกล่าวจะส่งผลให้ขาด

ที่อยู่อาศัยและที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะผู้แทนเกษตรกรในพืน้ที่อําเภอแม่สอด และผู้แทนเกษตรกร

พื้นที่จังหวัดตาก จึงได้ร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการจากเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบฯ ข้างต้น  

สรุปขอ้เสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาแกเ่กษตรกรผูไ้ด้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ซึ่งเกิดจากขอ้เสนอของเกษตรกรแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มเกษตรกรที่ประสงคต์่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิในที่ดินที่ถูกเวนคนื  
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                    กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเกษตรกรที่ยินยอมให้เวนคืนที่ดิน หากภาครัฐจัดสรรที่ดินพื้นที่ใกล้เคียง 

                                  ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แกก่ลุ่มเกษตรกร  

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานและรับฟังความเห็น

เรื่องการรวมกลุ่มอาชีพเกษตรกรให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในกลุ่มที่ ๒ ข้างต้น สรุปเป็นข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา

แกเ่กษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคนืที่ดินในพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดตาก ในเบื้องต้นดังนี้ 

 ๑.) ขอให้ภาครัฐพิจารณา พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก จํานวน ๕๐๐ ไร ่

เพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ใช้ประโยชน์ในการสร้าง

อาชีพและรายได้ อนึ่ง พื้นที่ จํานวน ๕๐๐ ไร่ เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนําพื้นที่

ดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเวนคืนที่ดินใช้ประโยชน์ได้ คือ พื้นที่สหกรณ์

นิคมแม่สอด ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือ พื้นที่เหมาะสมอื่นที่อยู่ในพื้นที่อําเภอแม่สอด 

อย่างไรก็ตาม เพื่อปูองกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิทธิในที่ดินทํากินดังกล่าวของเกษตรกรไปสู่นายทุนใน

อนาคต เสนอให้กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบใช้ประโยชน์ที่ดินทํากินร่วมกัน โดยใช้การออก“โฉนดชุมชน” 

ของ ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแนวทางในการดําเนินงานฯ  

 ๒.) ขอให้พจิารณาผลักดันให้กลุ่มเกษตรกร (กลุ่มที่ ๒) สามารถจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน เพื่อรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้นําเสนอแนวทางการ

รวมกลุ่มเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารสัตว ์ซึ่งนอกจากสามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้สร้างอาชีพ

ได้แล้ว หากเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารสัตว์ในพื้นที่เกิดขึ้นได้จริงยังสามารถรองรับผลผลิต

ทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพดเลีย้งสัตว์, มันสําปะหลัง, ข้าว ฯลฯ เพื่อรักษาเสถียรราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวในพื้นที่

ได้ส่วนหนึ่งด้วย  

อนึ่ง ณ ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการประเมินราคาที่ดินที่ถูกเวนคืนและตกลงกับผู้ได้รับกระทบจากการ

เวนคนืที่ดินให้ได้รับเงินชดเชยไปแล้วบางส่วน ส่วนเกษตรกรผูไ้ด้รับผลกระทบจากการเวนคนืที่ดินและได้รับเงิน

ชดเชยไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการจัดหาที่ดินทํากินและเร่ิมต้นอาชีพเกษตรกรรมใหม่ ร้องขอภาครัฐพิจารณา

จัดสรรพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพิเศษ ได้ใชป้ระโยชน์ในการสรา้งอาชีพและรายได้ ต่อไป 

 ๔.๒ ข้อร้องทุกขจ์ากเกษตรกรผูป้ลูกอ้อย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก กรณีได้รับความเดือดร้อนด้าน

หนีส้ินจากการทํา “เกษตรพันธสัญญา” 

ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับข้อร้องทุกข์จากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอําเภอพบพระจังหวัดตาก 

กรณีได้รับความเดือดร้อนด้านหนี้สินจากการทํา “เกษตรพันธสัญญา” กับ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด  

และเกษตรกรอยู่ระหว่างถูกฟูองรอ้งดําเนินคดี  

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ติดตามสอบถามข้อมูลปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

อําเภอพบพระ ข้างต้น ได้รับทราบว่าเกษตรกรข้างต้นได้นําปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สินจากการทํา 

“เกษตรพันธสัญญา” กับ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด ขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ดํารงธรรมระดับ

อําเภอ/ระดับจังหวัด ตลอดจนเกษตรอําเภอในพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่

เกษตรกรได้ จึงได้นําปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรข้างต้น หารือกับอัยการจังหวัดประจําสํานักงา น
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คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ  

การทํา “เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งมีความจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข 

ปัญหาฯ ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ข้างต้น ตลอดจนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทํา 

“เกษตรพันธสัญญา” ได้รับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้มีหนังสือเสนอ

ผู้วา่ราชการจังหวัดตาก (ผ่านเกษตรจังหวัดตาก) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทําเกษตรพันธสัญญา เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาให้แก่

เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการทํา “เกษตรพันธสัญญา” พื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดตาก ได้มีคําสั่ง

จังหวัดตาก ที่ ๗๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของเกษตรกรฯ โดย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบจากการทําเกษตรพันธสัญญา ระดับอําเภอ อําเภอพบพระ ได้ดําเนินการประชุม

คณะกรรมการฯ โดยเชิญเกษตรกรผูป้ลูกอ้อย จํานวน ๑๒๓ ราย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนด้านหนี้สินจากการ

ทํา “เกษตรพันธสัญญา” กับ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด เพื่อหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข

ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทําเกษตรพันธสัญญา ในเบื้องต้น ผลจากการประชุมฯ ดังกล่าว  

ยังไม่ได้ขอ้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ โดยรองอัยการจังหวัดแม่สอด (นายชัยสิทธิ์ 

เนติพทิักษก์ุล) คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

ที่ได้รับผลกระทบจากการทําเกษตรพันธสัญญา ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาประเด็นข้อหารือเรื่องข้อเสนอของ

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย, การปรับลดหนี้สินของบริษัท และแผนฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยคณะกรรมการฯ 

ระดับอําเภอ ได้แจ้งให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และตัวแทนบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด นําประเด็นฯ 

ดังกล่าวหารอืกับผู้ที่เก่ียวข้องของแต่ฝุาย เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ทั้งนี้ เกษตร

และสหกรณ์จังหวัดตาก ได้นําประเด็นปัญหาข้างต้น หารือในการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนภาครัฐและ

เอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ผลจากการประชุมฯ ดังกล่าว ยังไม่สามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้แก่เกษตรกรผูป้ลูกอ้อยได้แต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 
 

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร 

ท่ีได้รับผลกระทบจากการทําเกษตรพันธสัญญา ระดับอําเภอ อําเภอพบพระ เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 
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การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

เพื่อหารือการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตาก และพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน 

และแผนการใชจ้่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม ๗ คร้ัง ดังนี้ 

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 (วาระพิเศษ)  

อนึ่ง หากการประชุมฯ ครั้งใดมีวาระหารือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจรงิ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีอํานาจหน้าที่ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานนโยบายและการ

ดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริม

และสนับสนุน เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร การศึกษา ในการรวมกลุ่ม การฝึกอบรม และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผน

แม่บทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เสนอนโยบายและแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาค

เกษตรกรรม รวมทั้งให้คําปรกึษาและข้อแนะนําแกเ่กษตรกร ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทน

เกษตรกร ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีกําหนดครบวาระในการดํารงตําแหน่ง ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ดังนั้น เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากสามารถสะท้อนปัญหา /แนวทางแก้ไขปัญหา และการ

พัฒนาการเกษตรจากพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ตลอดจนเผยแพร่และ

สนับสนุนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจึงจําเป็นต้องมีกลไกดําเนินงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากล่างสู่บน โดยจัดตั้ง

เครอืข่ายสภาเกษตรกรระดับอําเภอและเครอืข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบล เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

การดําเนินงาน 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก แต่งตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงาน  

สภาเกษตรกรระดับตําบล เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนการดําเนินงาน

ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิน  ๑๗๘ คน  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอ ๙ อําเภอ จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อหารือปัญหาและแนวทางพัฒนาด้านการเกษตรและการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง/ปี โดยคณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกัน

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ๆ กําหนด ในระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่าย 

สภาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๖ และ สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 

๙ ตําบล (อําเภอละ ๑ ตําบล), โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และกิจกรรม

ประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน  การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 

การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน และ การแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเป็นธรรม ภายใต้

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดจนรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเกษตรในพื้นที่  

เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ และข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม สรุปสาระสําคัญการประชุมคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ดังนี ้ 
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ประชุมครั้งที่ ๑ เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

อําเภอแม่สอด 

วันท่ี ๑๗ ธ.ค. ๕๘ 

ณ องค์การบรหิารสว่นตําบลแม่ปะ 
 

อําเภอพบพระ 

วันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๕๘ 

ณ ศูนย์เรยีนรูบ้้านวาเลห่์เหนือ   

ต.วาเลย่์ 
 

อําเภอแม่ระมาด 

วันท่ี ๑๗ ธ.ค. ๕๘ 

ณ แปลงเรยีนรูส้ัมมาชีพตน้แบบ  

นายเครื่อง เสมา 
 

อําเภอท่าสองยาง 

วันท่ี ๑๘ ธ.ค. ๕๘ 

ณ องค์การบรหิารสว่นตําบลแม่ต้าน 
 

อําเภออุ้มผาง 

วันท่ี ๒๒ ธ.ค. ๕๘ 

ณ ศาลาประชาคม ม.๔ ต.แมก่ลอง 
 

อําเภอเมืองตาก 

วันท่ี ๑๙ ธ.ค. ๕๘ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 
 

อําเภอบ้านตาก 

วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๕๘ 

ณ องค์การบรหิารสว่นตําบลตากออก 
 

อําเภอสามเงา 

วันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๕๘ 

ณ บา้นนายทิน จันทะบุร ี
 

อําเภอวังเจ้า 

วันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๕๘ 

ณ ศูนย์เรียนรู้วัดนาโบสถ ์ต.นาโบสถ์ 

1. แผนการปฏิบัติงานคณะทํางาน

และคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

ระดับตําบลโครงการหลักภายใต้

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

(พืน้ท่ีตําบลเปาูหมาย ท่ีสภาเกษตรกร

จังหวัดตากพิจารณาคัดเลือกเป็น

พืน้ท่ีนําร่องในการดําเนินงาน) 

- รวบรวมข้อมูลปัญหาหนี้สิน 

- รวบรวมข้อมูลปัญหา ท่ีดิน 

ทํากิน 

- ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ปั ญ ห า

สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและ

การไม่ไดร้ับความเป็นธรรม 

- รวบรวมข้อมูลปัญหาราคา

สนิค้าเกษตร 

- คัดเลือกประเภทสินค้าเกษตร

พื้ น ท่ี ตํ า บ ล เ ปู า ห ม า ย  ท่ี

เกษตรกรมีความประสงค์ให้

เกิดการรวมกลุ่มฯ เพื่อแก้ไข

ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต 

การแปรรูป และการตลาด 

- ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร

ตามความต้องการของชุมชน 

เพื่อแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง  ปี 

๒๕๕๙ และแนวทางบูรณา

การขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัย

แลง้ของภาครัฐ 

2 .  พิ จ า รณา รั บ รองกลุ่ ม โ ค เ นื้ อ  

Road Map โคเนื้อจังหวัดตาก 

 

๑.  คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอ ท้ัง ๙ อําเภอมีมติท่ีประชุมเพื่อ

คัดเลือกประเภทสินค้าเกษตรพื้นท่ี

ตําบลเปูาหมาย ท่ีเกษตรกรมีความ

ประสงค์ให้เกิดการรวมกลุ่มฯ เพื่อ

แก้ไขปัญหาด้านต้นทุนการผลิต  

การแปรรูป และการตลาด ดังนี ้ 

 - อําเภอแมส่อด ตําบลเม่ปะ 

 - อําเภอพบพระ ต.รวมไทยพัฒนา 

 - อําเภอแมร่ะมาด ตําบลแม่ระมาด 

 - อําเภอท่าสองยาง ตําบลแม่หละ 

 - อําเภออุ้มผาง ตําบลแม่กลอง 

 - อําเภอเมอืงตาก ตําบลโปุงแดง 

- อําเภอบ้านตาก ตําบลตากออก 

 - อําเภอสามเงา ตําบลยกกระบัตร 

 - อําเภอวังเจา้ ตําบล นาโบสถ์ 

๒. มอบหมายคณะทํางานฯ สํารวจ

รวบรวมข้อมูลปัญหาหนี้สิน ปัญหา

ท่ี ดิ น ทํ า กิ น  แ ล ะ ข้ อ มู ล ปั ญ ห า

สวัสดกิาร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้

รับความเป็นธรรม เพื่อเสนอเป็นข้อมูล

ให้ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ทราบ 

๓. มอบหมายคณะทํางานฯ ติดตาม

แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ

ต้องการของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัย

แลง้ ป ี๒๕๕๙ และแนวทางบูรณาการ

ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ

ภาครัฐ 

๔. คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอแม่สอด รับรองกลุ่มโคเนื้อบ้าน

แมป่ะ เข้าสู่การดําเนินการเลี้ยงโคเนื้อ 

ตาม Road map โคเนื้อจังหวัดตาก 
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ประชุมครั้งที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

อําเภอแม่สอด 

วันท่ี ๒๙ ม.ีค. ๕๙ 

ณ สนง.เกษตรอําเภอแม่สอด 
 

อําเภอพบพระ 

วันท่ี ๒๕ ม.ีค. ๕๙ 

ณ ศูนย์เรยีนรูบ้้านวาเลย่เ์หนือ   

ต.วาเลย่์ 
 

อําเภอแม่ระมาด 

วันท่ี ๒๖ ม.ีค. ๕๙ 

ณ แปลงเรยีนรูส้ัมมาชีพตน้แบบ  

นายเครื่อง เสมา ต.แมร่ะมาด 
 

อําเภอท่าสองยาง 

วันท่ี ๒๒ ม.ีค. ๕๙ 

ณ องค์การบรหิารสว่นตําบลแม่ต้าน 
 

อําเภออุ้มผาง 

วันท่ี ๒๙ ม.ีค. ๕๙ 

ณ ศาลาประชาคม ม.๔ ต.แมก่ลอง 
 

อําเภอเมืองตาก 

วันท่ี ๒๒ ม.ีค. ๕๙ 

ณ ห้องประชุมสํานักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

อําเภอบ้านตาก 

วันท่ี ๒๗ ม.ีค. ๕๙ 

ณ องค์การบรหิารสว่น ต.ตากออก 
 

อําเภอสามเงา 

วันท่ี ๒๒ ม.ีค. ๕๙ 

ณ บา้นนายบุตร อยู่สุข ต.ย่านรี 
 

อําเภอวังเจ้า 

วันท่ี ๒๕ ม.ีค. ๕๙ 

ณ ศูนย์เรียนรู้วัดนาโบสถ ์ 

ต.นาโบสถ ์

๑. การพิจารณากลั่นกรอง

คุณสมบัติเกษตรกร ตามบัญชี

รายชื่อเกษตรกร ก่อนเสนอ

สภา เกษตรกรจั งหวั ดตาก 

พิจารณา. 

๒. ติดตาม และประมวลผล

ข้อมูลสภาพปัญหาพื้นท่ีตําบล

เ ปู า ห ม า ย พิ จ า ร ณ า แ น ว

ทางการช่วยเหลือ/ประสาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับ

พื้นท่ีดําเนินการแก้ไขปัญหา 

(ปัญหาหนี้สิน, แหล่งนํ้าเพื่อ

การเกษตร, ปัญหาท่ีดินทํากิน, 

ปั ญ ห า ส วั ส ดิ ก า ร  สิ ท ธิ

เกษตรกรและการไม่ ได้ รั บ

ความเป็นธรรม และปัญหา

ราคาสนิค้าเกษตร) 

๓. ติดตามผลการดําเนินงาน

กา รจั ด ต้ั ง กลุ่ ม เ กษตรกร /

องค์กรเกษตรกร และร่วมให้

คําแนะนํา/ส่งเสริมสนับสนุน

ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต /

การตลาด และการเชื่อมโยง

เครือข่าย ตลอดจนแผนความ

ต้องการขอรับการสนับสนุนฯ 

๔. การสํารวจข้อมูลอุปกรณ์

การเกษตรท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์

ข อ ง ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร  ก ลุ่ ม

ส ห ก ร ณ์ ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ

วิสาหกิจชุมชนในพืน้ท่ีตําบล  

๕. พิ จ า ร ณ า  ( ร่ า ง ) 

พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ พ.ศ. ..... 

 

๑. ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ทํ า ง า น ,

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล นําเอกสารไป

พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองตามบัญชีรายช่ือที่แนบ

และนําเสนอสภาเกษตรกรระดับจังหวัดพิจารณา ทั้งนี้

รายช่ือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกร ร่วมกับสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก พบปัญหามีรายช่ือเกษตรกรที่เกิดการ

ซ้ําซ้อน จากฐานข้อมูลของสํานักงานเกษตรอําเภอ  

และจะได้นํ า เสนอสภาพปัญหาต่อที่ประชุมสภา

เกษตรกรระดับจังหวัดต่อไป 

๒. เห็นชอบในสภาพปัญหาพื้นที่ตําบลเปูาหมาย

พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ/ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ดําเนินการแก้ไขปัญหา / เรื่อง 

“ปัญหาที่ดินทํากิน” 

 - มอบหมายให้คณะทํางานฯแต่ละตําบลลงพื้นที่

เกษตรกรที่มีความประสงค์ขอสํารวจรังวัดที่ดินออก

โฉนด และรวบรวมรายช่ือเกษตรกรตามหลักเกณฑ์

พร้อมเอกสารประกอบ ส่งให้สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก เสนอเรื่องขอสํารวจรังวัดที่ดิน กับศูนย์

อํ านวยการ เดิ นออกสํ ารวจออกโฉนด  จั งห วัด

กําแพงเพชร-ตาก-สุโขทัย ต่อไป 

 ๓.  มอบหมายคณะทํางานฯ ออกสํารวจข้อมูล

อุปกรณ์การเกษตรที่ ไ ม่ ได้ ใ ช้ประโยชน์ของกลุ่ ม

เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

ในพื้นที่ตําบล ส่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  

๔.  มอบหมายคณะทํางานฯ ติดตามผลการดําเนินงาน

การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร และร่วมให้

คําแนะนํา/ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต/

การตลาด และการเช่ือมโยงเครือข่าย ตลอดจนแผน

ความต้องการขอรับการสนับสนุนฯ เสนอสภาเกษตรกร

ระดับจังหวัดพิจารณา 

๕.  คณะทํางานฯ อําเภอ พบพระ,แม่สอด และ แม่

ระมาด  มอบหมายคณะทํ า งานฯ  ศึ กษา ( ร่ า ง ) 

พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ..... ก่อนเสนอ

ความเห็นต่อสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ 
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ประชุมครั้งที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

อําเภอแม่สอด 

วันท่ี ๑๙ ม.ิย. ๕๙ 

ณ สนง.เกษตรอําเภอแม่สอด 
 

อําเภอพบพระ 

วันท่ี ๓ ม.ิย. ๕๙ 

ณ ศูนย์เรยีนรูบ้้านวาเล่ยเ์หนือ ต.วาเลย่์ 
 

อําเภอแม่ระมาด 

วันท่ี ๗ ม.ิย. ๕๙ 

ณ แปลงเรยีนรูส้ัมมาชีพตน้แบบ  

นายเครื่อง เสมา ต.แมร่ะมาด 
 

อําเภอท่าสองยาง 

วันท่ี ๓ ม.ิย. ๕๙ 

ณ องค์การบรหิารสว่นตําบลแม่ต้าน 
 

อําเภออุ้มผาง 

วันท่ี ๑๗ ม.ิย. ๕๙ 

ณ ศาลาประชาคม ม.๔ ต.แมก่ลอง 
 

อําเภอเมืองตาก 

วันท่ี ๖ ม.ิย. ๕๙ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 
 

อําเภอบ้านตาก 

วันท่ี ๑๑ ม.ิย. ๕๙ 

ณ องค์การบรหิารสว่นตําบลตากออก 
 

อําเภอสามเงา 

วันท่ี ๑๔ ม.ิย. ๕๙ 

ณ บา้นนายปรชีาพล สงค์โพธิ์  

ต.สามเงา 
 

อําเภอวังเจ้า 

วันท่ี ๓ ม.ิย. ๕๙ 

ณ ศูนย์เรียนรู้วัดนาโบสถ ์ต.นาโบสถ์ 

๑. ร ว บ ร ว ม ร า ย ชื่ อ ร า ษ ฎ ร ท่ี

ประสงคข์อเดนิสํารวจรังวัดท่ีดิน 
 

๒. ก า ร ข ย า ย เ ว ล า ก า ร รั บ ขึ้ น

ทะเบียนเกษตรกร 
 

๓. รวบรวมรายชื่ อ เกษตรกรผู้

ประสงค์ขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อ

ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการปลูก

มันสําปะหลังระบบนํ้าหยด  แต่ติด

เงื่อนไขเงินกู้เต็มวงเงินจัดสรร  
 

๔. มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑. มอบหมายคณะทํางานฯ รวบรวม

รายชื่อเกษตรกรท่ีมีความประสงค์ขอ

เดินสํ ารวจรั งวั ด ท่ีดิน  เสนอสภา

เกษตรกรจังหวัดเพื่อการประสานงาน

ต่อไป 
 

๒. ม อ บ ห ม า ย ค ณ ะ ทํ า ง า น ฯ

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรและอํานวยความ

สะดวกในการรับขึ้นทะเบียนให้แก่

เกษตรกรในพืน้ท่ี 
 

๓. มอบหมายคณะทํางานฯ สํารวจ

รวบรวมรายชื่อเกษตรกรท่ีมีความ

ประสงค์ขอกู้เงินจากธนาคาร ธกส. 

เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั กย ภา พ ก า รผ ลิ ตมั น

สําปะหลังระบบนํ้าหยด แต่ติดขัด

ปัญหาวงเงินกู้ เกิน เ ต็มวงเงิน ให้

สํา นักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  

เสนอข้อมูล ธ.ก.ส.ตาก พิจารณาเงิน

สนิเชื่อฯ เป็นรายบุคคล ต่อไป                  
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ประชุมครั้งที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

อําเภอแม่สอด 

วันท่ี ๑๒ ก.ย. ๕๙ 

ณ สนง.เกษตรอําเภอแมส่อด 
 

อําเภอพบพระ 

วันท่ี ๒๒ ก.ย. ๕๙ 

ณ ศูนย์เรยีนรูบ้้านวาเล่ยเ์หนือ ต.วาเลย่์ 
 

อําเภอแม่ระมาด 

วันท่ี ๒๓ ก.ย. ๕๙ 

ณ แปลงเรยีนรูส้ัมมาชีพตน้แบบ  

นายเครื่อง เสมา ต.แมร่ะมาด 
 

อําเภอท่าสองยาง 

วันท่ี ๒๓ ก.ย. ๕๙ 

ณ องค์การบรหิารสว่นตําบลแม่ต้าน 
 

อําเภออุ้มผาง 

วันท่ี ๒๓ ก.ย. ๕๙ 

ณ ศาลาประชาคม ม.๔ ต.แมก่ลอง 
 

อําเภอเมืองตาก 

วันท่ี ๒๐ ก.ย. ๕๙ 

ณ ห้องประชุม สกจ.ตาก 
 

อําเภอบ้านตาก 

วันท่ี ๒๒ ก.ย. ๕๙ ณ องค์การบริหาร

สว่นตําบลตากออก 
 

อําเภอสามเงา 

วันท่ี ๒๓ ก.ย. ๕๙ 

ณ บา้นนางจุฑามาศ ขวัญใจ 

ต.วังจันทร ์
  
อําเภอวังเจ้า 

วันท่ี ๒๑ ก.ย. ๕๙ 

ณ ศาลาประชุม ม.๙ 

 บ้านนาแพะ ต.นาโบสถ ์

๑. แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ห นี้ สิ น

เกษตรกร 

๒. คัดเลือกพื้นท่ีเปูาหมายในการ

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับตําบล (ตําบล

เปูาหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

อําเภอละ ๒ ตําบล) 

๓. แผนงานการพัฒนาการเกษตร

สมัยใหม ่D6 

๔. การส นับส นุนสิ น เ ชื่ อ ให้ กั บ

เ ก ษ ต ร ก ร เ พื่ อ ทํ า เ ก ษ ต ร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรยี์   

 

๑.มอบหมายคณะทํางานฯ รวบรวมข้อมูล

ของกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาหนี้สิน เพื่อรวบรวมรวมมานําเสนอใน

การประชุมครั้ ง ต่อไป ท้ังนี้ ได้มอบแนว

ทางการแก้ ไข ปัญหาหนี้ สิ น ท่ีทางสภา

เกษตรกรจั งหวัดตากได้ นํา เสนอไปยั ง

หน่วยงานต่างๆเพื่อทราบ  
 

๒.มติท่ีประชุมฯ คัดเลือกพื้นท่ีเปูาหมายใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า

เกษตรกรรมระดับตําบล (ตําบลเปูาหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อําเภอละ ๒ ตําบล) 

รวม ๙ อําเภอ ๑๘ ตําบล ดังนี้ 

 - อําเภอแม่สอด ตําบลเปูาหมาย ตําบลแม่

กุ (ปลาดุก) และตําบลแม่ตาว (พืชผัก) 

- อําเภอพบพระ ตําบลเปูาหมาย ตําบลคีรี

ราษฎร ์(อโวคาโด้) และตําบลวาเลย่์  

- อําเภอแม่ระมาด ตําบลเปูาหมาย ตําบล

พระธาตุ (สมุนไพร) และตําบลแม่จะเรา  

- อําเภอท่าสองยาง ตําบลเปูาหมาย ตําบล

แมว่ะหลวง 

- อําเภออุ้มผาง ตําบลเปูาหมาย ตําบล

หนองหลวง (สมุนไพร) และตําบลโมโกร 

(กลว้ย,โค) 

- อําเภอเมอืงตาก ตําบลเปูาหมาย ตําบลวัง

ประจบ และตําบลแม่ท้อ 

- อําเภอบ้านตาก ตําบลเปูาหมาย ตําบล

ตากตก (ถั่วเหลอืง) 

- อําเภอสามเงา ตําบลเปูาหมาย ตําบลวัง

จันทรแ์ละตําบลบ้านนา 

- อําเภอวังเจ้า ตําบลเปูาหมาย ตําบลเชียง

ทอง  และ ตําบลประดาง 
 

๓. มอบหมายคณะทํางานฯ ประชาสัมพันธ์

การสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรเพื่อทํา

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรยี์   
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นอกจากนี้ คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล  

๙ อําเภอ ได้ร่วมในการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ตามนโยบายของจังหวัดตาก งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

และงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

  ๑) ประสานแจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในพื้นที่ให้หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบทราบเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้ 

          ๑.๑) ติดตามและรายงานข้อมูลสถานการณภ์ัยธรรมชาติ/โรคพืช-สัตว์/สถานการณ์

ราคาผลผลิตสินคา้เกษตรที่อาจส่งผล ให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ทราบ

และพิจารณาให้การชว่ยเหลือ 

   ๑.๒) ข้อมูลความต้องการ การช่วยเหลือจากภาครัฐ กรณีปัญหาหนี้สินและการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร 

  ๒) รว่มดําเนินการมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายภาครัฐเพื่อชว่ยเหลือเกษตรกร 

   ๒.๑) รว่มเป็นคณะกรรมการบรหิารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙ /๖๐ ตามคําสั่งจังหวัดตาก ที่  ๒๐๖๗ /๒๕๕๙ ลงวันที่  

๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ และคําสั่งอําเภอแต่ละอําเภอ พิจารณาผลการตรวจสอบและการรับรองสิทธิ์การเข้า

ร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน /แขวง/เทศบาล กํากับ ดูแล และแก้ไข

ปัญหาของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พิจารณาคําร้องขออุทรธรณ์สิทธิ์ของเกษตรกรตาม

โครงการฯและรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ให้จังหวัดทราบ 

   ๒.๒) ร่วมเป็นทีมงาน ทีมผู้จัดการแปลงเกษตรแปลงใหญ่ “ข้าว อ.บ้านตาก”, 

“กะหล่ําปลี อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง และ “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.แม่สอด ตามคําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตร

และสหกรณ์ของจังหวัดตาก ที่ ๑/๒๕๕๙ – ๓/๒๕๕๙ สํารวจความต้องการของเกษตรกรจัดทําแผนการผลิต 

ประสานการจัดทําข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร ประสานงานการดําเนินงานร่วมกับทีมงานด้านการตลาด การลด

ต้นทุนการผลิต ให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และรายงานให้ทีมบรหิารจัดการทราบ  

  ๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และการดําเนินงานของสภา

เกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด ให้เกษตรและประชาชนในพืน้ที่ทราบ 

  ๔.) สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้ /การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา  

แกเ่กษตรกรยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองคก์รเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

            ประชุมคณะทํางานอําเภอแม่สอด   การประชุมคณะทํางานอําเภอสามเงา 
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 นอกจากการดําเนินงานกิจกรรมประสานโครงการตามนโยบายภาครัฐ ๕ ประเด็นหลัก  

ซึ่งประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาหนีส้ิน, การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร, การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน, 

การแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ได้จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําข้อเสนอเชงินโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ภาคเกษตรกรรมในภาพรวมระดับจังหวัด/ระดับประเทศ ดังนี้ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันภัยข้าวนาปี 

ตามที่ภาครัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

รว่มกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ดําเนินโครงการประกันภัย

ข้าวนาปี มีวัตถุประสงค ์คอื 

๑) ช่วยบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติให้เกษตรกรที่เพาะปลูกขา้ว  

๒) บรรเทาความเสียหายที่เกดิขึน้จากภัยพิบัติ 

โดยมีเงื่อนไขการได้รับค่าสินไหมทดแทน ดงันี้ 

ประเภทภัยพิบัติ / อัตราค่าสนิไหมทดแทน เงื่อนไข 

 - เสียหายจากภัยธรรมชาติ 6 ภัย ได้แก่ น้ําท่วมหรือฝนตก

หนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุุน 

ภัยอากาศหนาวหรอืน้ําคา้งแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้   

- ความคุ้มครอง 1,111 บาท/ไร่ 

พืน้ที่เอาประกันต้องเปน็พืน้ทีท่ี่ผูว้่า

ราชการจังหวัดได้มีประกาศเป็นเขตการ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉนิ ในระยะเวลาที่เอาประกันภัย 

- เสียหายที่เกดิจากศัตรูพชืหรือโรคระบาด  

- ความคุ้มครอง 555 บาท/ไร่ 
 

ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริง 

(เอกสารเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน (กษ.๐๒) เพื่อการประกันภัย ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ)) ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ส่งข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  

โดยผู้รับประกันภัยจะโอนเงินเข้าบัญชเีงินฝากของผู้เอาประกันภัยผ่าน ธ.ก.ส.  
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ข้อเท็จจริงจากการติดตามการดําเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปีพื้นที่จังหวัดตาก พบว่า  

มีเกษตรกรที่ทําประกันภัยไว้แล้วพื้นที่ปลูกข้าวประสบภัยแล้งเสียหายจริง แต่ไม่เข้าเงื่อนไขจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนสาเหตุจากพื้นที่ที่ประสบภัยไม่ใช่พื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ส่งผลให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยนอกจากต้องสูญเสียเงินทุนจากผลผลิตข้าว 

ที่ได้รับความเสียหายแล้วยังถูกซ้ําเติมจากการรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 60 - 100 บาทต่อไร่ โดยที่

ไม่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากกรณีดังกล่าวอีก อนึ่งเมื่อพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ระบุ

สิทธิของผู้รับประกันภัยในการตรวจสอบความเสียหายของข้าวนาปีในพื้นที่เอาประกันภัยไว้ดังนี้ “เมื่อเกิด

ความเสียหายในพืน้ที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีสิทธิในการเข้าตรวจสอบหรือประเมินความเสียหายข้าว

นาปีในพื้นที่เอาประกันภัย” จึงเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัยควรเพิ่มเติมสิทธิของผู้เอา

ประกันภัยให้สามารถรอ้งขอใหต้รวจสอบความเสียหายของข้าวนาปีในพืน้ที่เอาประกันภัย เพื่อขอรับคา่สินไหม

ทดแทนตามความเสียหายจริง ตลอดจนการขอรับเงินชดเชยสินไหมทดแทนประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร  

ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาจากพื้นที่เสียหายจริง โดยไม่จําเป็นต้องรอจังหวัดประกาศเขตการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้มีหนังสือที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๑๖๕  

ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘นําข้อมูลฯ ข้างต้น เสนอคณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณา

ผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประกอบการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและ  

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการประกันภัยข้าวนาปีเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ  

อย่างแท้จรงิ และเกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรผูเ้อาประกันภัย 

ผลจากข้อเสนอ  

จากการนําเสนอข้อมูลฯ ข้างต้น ส่งผลให้ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559  

ซึ่งคณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2559/60 มีการปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยกรณี “พืน้ที่เอาประกันไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ได้มีประกาศเป็นเขตการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” จะมีคณะกรรมการฯ พิจารณา

ตรวจสอบกลั่นกรองพื้นที่ดังกล่าว ๑ คณะเพื่อรักษาสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร (อยู่ระหว่างดําเนินการจัดตั้ง

คณะกรรมการฯ) ทั้งนี ้เงื่อนไขสําคัญในกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ คอื ระยะเวลารอคอย 

โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ข้าวที่เอาประกันภัยได้รับความ

เสียหายเมื่อพ้นระยะเวลารอคอย 7 วันแรก นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้ขอเอาประกันภัย  ในกรณีที่เกิด

ความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าจํานวนพื้นที่เพาะปลูกที่เอาประกันภัยไว้ต่ํากว่าจํานวนพื้นที่เพาะปลูก  (ไร่) 

ทั้งหมดในแปลงที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ที่ได้รับการปรับข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปีจริงในปี 

2559/60 จากขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ปี 2558/59 ให้เป็นปัจจุบัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรให้

ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และในการคํานวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอา

ประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน  

ในส่วนของการคืนเบี้ยประกันภัย  มีอยู่ 6 กรณีคือ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยขอเอาประกันภัยเกินกว่า

พืน้ที่เพาะปลูกขา้วนาปีที่แจ้งไว้ในทะเบียนเกษตรกร ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ตามจํานวน (ไร่) เฉพาะพืน้ที่ส่วนที่เกนิ  กรณีขา้วนาปี ได้รับความเสียหายในระยะเวลารอคอย ผู้รับประกันภัย

จะคนืเบี้ยประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัยเต็มจํานวน  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยขอเอาประกันภัยหลังจากวันแรก 
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ที่เกดิภัย  ผู้รับประกันภัยจะคนืเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจํานวน  กรณี พื้นที่เพาะปลูก ตั้งอยู่ใน

เขตพื้นที่ซึ่งรัฐบาลประกาศกําหนดให้เป็นพืน้ที่รับน้ํา พื้นที่กักเก็บน้ํา หรือพื้นที่ทางน้ําไหลผ่าน ผ่าน หรือพื้นที่ 

ที่รัฐบาลไม่ส่งเสริมการเพาะปลูกโดยการงดส่งน้ํา และผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจาก

รัฐบาล  ทั้งนี้ หากมีการเอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็ม

จํานวน  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยขอเอาประกันภัย โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้เกินกวา่ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจํานวน  และกรณีผู้เอา

ประกันภัยไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปีในแปลงที่ได้ขอเอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ 

ผู้เอาประกันภัยเต็มจํานวน 
 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายการดําเนินงานมาตรการและแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 

 ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  

และมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้  เพื่อให้

เกษตรกรสามารถดํารงชวีิตผ่านวิกฤตภัยแล้ง ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตอ้งการของชุมชนเพื่อ

บรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง 

รวมทั้ง สรา้งโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพและโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนการผลิตด้วย

ตนเอง ด้วยการคิดเอง ทําเอง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อให้

ชุมชนและเกษตรกร สามารถดํารงชวีิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับทราบและติดตามแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนพัฒนา

อาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ พืน้ที่จังหวัดตากอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนได้ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ ดังกล่าว ตามอํานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดที่กําหนดไว้

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร

หรือองคก์รเกษตรกร ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร และหน่วยงาน

ของภาครัฐ สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ กรอบแนวทางหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการฯ ในเบื้องต้น ผ่านทางเครือข่ายผู้แทนสภาเกษตรกร และ รายการวิทยุของ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อให้ผู้แทนสภาเกษตรกรสื่อสารไปยังกลุ่มเกษตรกร /กลุ่มองค์กรเกษตรกร 

ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งได้มีข้อมูลสําหรับการเตรียมการร่วมกันคิดหาแนวทางสร้างงาน  

สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ในช่วงฤดูแล้ง และรวบรวมข้อเสนอโครงการฯ ของกลุ่ม

เกษตรกร เสนอต่อประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ระดับอําเภอ /

จังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ จากการติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ 

และการกลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน

เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ จังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากพบว่ามีปัจจัย หลายประการซึ่งอาจ

ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ

ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ไม่ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค ์ดังนั้น เพื่อสะท้อน 
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การขับเคลื่อนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน 

เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้แก่รัฐบาล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากซ่ึงทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ

เกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รวบรวมข้อสังเกตและข้อเสนอการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ 

เสนอที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ /ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นายอํานวย ปะติเส) พิจารณาผลักดันและสนับสนุนให้กระบวนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ 

สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนด ตามนโยบาย

ของรัฐบาล ต่อไป 

ผลจากข้อเสนอ 

 ผลจากการนําเสนอข้อมูลฯ ข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รับโอกาสจาก ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอํานวย ปะติเส) กรุณานําประเด็นปัญหาอุปสรรคการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ดังกล่าว หารือหน่วยงานรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์พิจารณาขยายระยะเวลาการขอรับการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ

ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยให้สภาเกษตรกรจังหวัด/สภาเกษตรกร

แห่งชาติ รวบรวมโครงการฯ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๕๙ โดยได้แจ้งเรื่องการขยายระยะเวลาฯ ดังกล่าว ให้แก่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทราบ 

ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องธีระสูตะบุตร  

ช้ัน 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์(บางเขน) กรุงเทพฯ และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได้ดําเนินการรวบรวมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทา

ปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ จังหวัดตาก ซึ่งกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถเตรียมเอกสารประกอบการยื่นเสนอ

ขอรับการสนับสนุนได้ทันตามกรอบระยะเวลาซึ่งกําหนดไว้เดิม รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ 

รวม ๒๒,๒๘๐,๔๔๒.๐๐ บาท เสนอที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาผลักดัน

โครงการฯ ดังกล่าวสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
 

 ข้อเสนอแนวทางบรหิารจัดการตลาดมันสําปะหลัง  

ตามที่ภาครัฐ ได้กําหนดแนวทางบรหิารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘ และปี ๒๕๕๘/๕๙

จํานวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยด 

และ (๒) โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินทุน

หมุนเวียนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อภัยแล้ง 

รวมถงึแกไ้ขปัญหาราคามันสําปะหลังที่มีแนวโน้มตกต่ํา นั้น 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ร่วมติดตามการดําเนินงานและประชาสัมพันธ์แนวทางบริหารจัดการ

ตลาดมันสําปะหลงั ปี ๒๕๕๗/๕๘ และปี ๒๕๕๘/๕๙ สรา้งการรับรูใ้ห้แก่เกษตรกรผูป้ลูกมันสําปะหลงัในพื้นที่

จังหวัดตาก พบว่ามีเกษตรกรสนใจเข้ารว่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยด

จํานวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อเกษตรกรยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามโครงการฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าเกษตรกรไม่สามารถเข้ารว่มโครงการฯ ได้ เนื่องจากวง

เงินกูโ้ครงการฯ ซึ่งกําหนดไว้ รายละไม่เกนิ ๒๓๐,๐๐๐ บาท ในการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยด

ต้องนําไปคํานวณรวมกับวงเงินกู้เดิมซึ่งเกษตรกรได้กู้ยืมกับ ธ.ก.ส. แล้ว ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง

ส่วนมากได้กู้เงินจาก ธ.ก.ส. เต็มวงเงินไปแล้ว ส่งผลให้มีเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากได้รับประโยชน์จาก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยด ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๙ จํานวน 

๙๔ คน และ ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๙๖ คน 

คิดเป็นเพียงร้อยละ ๐.๙๑ ของจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังพื้นที่

จังหวัดตาก และในส่วนโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัดตาก พบว่าการชะลอการขุด

มันสําปะหลัง เพื่อขายหลังช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน) ปริมาณแปูงในหัวมันสําปะหลังต่ํากว่า

ช่วงเดือนมกราคา – มีนาคม ส่งผลต่อราคาขายมันสําปะหลัง ประกอบกับ สภาพอากาศในช่วงเดือนเมษายน 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงหัวมันสําปะหลังซึ่งชะลอการเก็บเกี่ยวสุกใต้ดินผลผลิตเสียหาย จึงเห็นว่าหากการพิจารณา

สนับสนุนเงินทุนวงเงินกู้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยดไม่ต้อง

นําไปคํานวณรวมกับวงเงินกู้เดิมของเกษตรกรจะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยดให้แก่เกษตรกรได้อย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึงมากขึ้น และพิจารณานํางบประมาณตามแนวทางโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเพิ่มเติม  

ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยดเพื่อขยายวงเงินกู้ให้แก่เกษตรกร  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้มีหนังสือที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๐๕๙-๐๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ รวบรวม

ข้อมูลฯ ข้างต้น เสนอที่ปรกึษารัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายอํานวย ปะติเส) 

และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

โครงการฯ อย่างแท้จรงิ และเป็นไปอย่างทั่วถงึแกเ่กษตรกร ต่อไป 

ผลจากข้อเสนอ 

 จากการนําเสนอข้อมูลฯ ข้างต้น ส่งผลให้แนวทางการบรหิารจัดการตลาดมนัสําปะหลัง ปี 2559/60 

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีการปรับปรุง

แนวทางฯ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการผู้รวบรวมมันสําปลัง มากขึ้น 

รวม ๔ โครงการ มีสาระสําคัญดังนี้ 

   1.) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2559/60 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง  ปีการผลิต 2559/60 และเพื่อให้

เกษตรกรมีเงินเหลือจากการลดภาระการชําระดอกเบี้ยเงินกู้ สามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

ผลิตมันสําปะหลัง ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อการดํารงชีพ และเกิดการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกจิ  

   2.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด  

ปี 2559/60 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยี 
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ที่เหมาะสมและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต  (Productivity) และคุณภาพของ

ผลผลิตมันสําปะหลังและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง  

   ๓.) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลัง  

ปี 2559/60 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได้แก ่

สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน 

ในการผลิตมันสําปะหลัง รวบรวม /แปรรูป และจัดเก็บมันเส้น /แปูงมันคุณภาพ โดยสนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดหา 

เครื่องมือ เครื่องจักรในการเพาะปลูก เช่น เครื่องปลูก เครื่องไถดินดาน  ลานตาก เครื่องสับ เครื่องอบ  

คลังเก็บ และเครื่องมือจักรกลในการการแปรรูปมันสําปะหลัง ตลอดจนคา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุงเดิม  

   4.) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน

เกษตรกร ปี 2559/60 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกร ที่มีการประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับมันสําปะหลัง นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสด มันเส้นจากเกษตรกร 

และ/หรอื แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร

ในการดําเนินธุรกิจมันสําปะหลังและช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกมาก  
 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                    

คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณข์องจังหวัดตาก ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตากได้แต่งตั้งประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก เป็นคณะทํางานขับเคลื่อน ๖ มาตรการ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ

เบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดตาก ประกอบกับ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุม

คณะทํางานขับเคลื่อนตามมาตรการที่ ๓ (ระบบส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา

การดําเนินงานตามคู่มือมาตรการลดต้นทุนฯ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  (แปลงต้นแบบ) 

ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสหกรณจ์ังหวัดตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลง

ใหญ่ของจังหวัดตากแล้ว เห็นว่าหากสามารถบูรณาการ นโยบาย “ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่”  

ซึ่งดําเนินงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นโยบาย “การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท” ซึ่งดําเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ได้จะช่วยให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมเกิดความมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทํา

ข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และได้มีหนังสือ  

ที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๑๐๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ของจังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการ

ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําเสนอพื้นที่

ดําเนินการ “แปลงใหญ่พืชสมุนไพร” ตําบลพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่นําร่อง โดยนํา

หลักการและเหตุผลการกําหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแขง่ขันสินคา้เกษตรด้วย

ระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ซึ่งมุ่งหวังให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 



~ 64 ~ 
 

ในการดําเนินงาน ผลักดันให้เกิดเกษตรรวมกลุ่มทําการผลิต มีต้นทุนการผลิตลดลงและมีผลผลิตต่อหน่วย

เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร และนโยบาย “การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท” ซึ่งเน้นพื้นที่ (Area – 

Base Approach) เป็นหลัก ของกระทรวงมหาดไทย บูรณาการการไปพร้อมกัน ในพื้นที่เดียวกัน โดยมีกรอบ

การดําเนินงานเบื้องต้น คอื 

๑.) เน้นการบรหิารจัดการพื้นที่แปลงใหญ่ เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รวมแปลงเล็กให้เป็นแปลง

ใหญ่เน้นคัดเลือกพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่เปูาหมายที่มีศักยภาพในการรวมกลุ่มของเกษตรกร และมีผู้นํากลุ่ม

เกษตรกรที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ได้ 

๒.) การผลิตสินค้าเกษตรกรในแต่ละครัวเรือนเกษตรกร นําหลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” 

และ การทําเกษตร “ ๑ ไร่ ๑ แสน” มาปรับใช้ ปิดจุดอ่อนด้านการตลาด โดยใช้การตลาดนําการผลิตสินค้า

เกษตรและคัดเลือกชนิดสินคา้เกษตรที่จะนําไปวางแผนการผลิตในพืน้ที่ทําการเกษตรแปลงใหญ่  

๓.) การรวบรวมผลผลิตสินคา้เกษตร เพื่อจําหน่ายของแต่ละครัวเรือนที่เข้าร่วมเกษตรแปลง

ใหญ่ต้องมีคณะผู้จัดการแปลงซึ่งคัดเลือกโดยครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมฯ เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ

การรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร, การบริการเครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) รวบรวม

ผลผลิต และจําหน่าย ตลอดจนพัฒนาต่อยอดสู่การแปรรูปเพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่มต่อไปด้วย  
 

 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้นําเสนอเกษตรแปลง

ใหญ่ “พืชสมุนไพร” เป็นเปูาหมายการดําเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดตากเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตากและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“แปลงใหญ่พชืสมุนไพร”  

ตําบลพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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 ข้อเสนอการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

เพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเกิดประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่

จังหวัดตาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ ๓๒.๘๐) รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้างและ

ค้าขาย โดยมีผลผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ข้าว ถั่วเขียว ลําไย พืชผัก  

โคเนื้อ ฯลฯ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ซึ่งบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ   

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ กําหนดให้ 

สภาเกษตรกรจังหวัดมีหน้าที่ประสานการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภาย  

ในจังหวัด จึงได้จัดทําข้อเสนอการเชื่อมโยงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษตาก (หนังสือสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๑๑๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) พิจารณาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน

พัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดตากและภาคเกษตรกรรมจังหวัดตาก ดังนี้ 

๑.  พิจารณาผลักดันให้เกดิการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกร โดยเสนอให้นํารายได้ส่วนหนึ่ง

จากการเช่าที่ดิน ที่ได้มาจากที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน, ที่ดินรกร้าง, ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่ได้

ดําเนินการปฏิรูป, ที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ ฯลฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ซึ่งให้นายทุนและคนต่างด้าวเช่าใช้

ประโยชน์ มาจัดตั้งกองทุนพัฒนาทางเกษตร เพื่อให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงิน แบบไม่คิดดอกเบี้ยหรือ

คดิดอกเบีย้ในอัตราต่ํา ในการพัฒนาด้านการเกษตรกร ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาด สู่การ

เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง โดยความร่วมมือทั้งสถาบันการเงิน ภาคเอกชน และหน่วยท้องถิ่น สนับสนุน

ด้านการวางแผนของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเป็นกองทุนฯ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ยังคงไม่มี

ที่ดินทํากิน ทั้งนี้ แนวคิดข้างต้น ได้นํามาจากแนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ ๖ ของประเทศญี่ปุุน (Sixth-Order 

Industry) ในการสรา้งตลาดของสนิคา้เกษตรที่ครบวงจรในชุมชน (Agri – Business) และรูปแบบการพัฒนาการ

รวมกลุ่มเช่ือมโยงอุตสาหกรรม  ( Food Industry Cluster) และห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ดังนี้ 

 ๑) การบริหารจัดการ เกษตรกรรวมกลุ่มตั้งแต่ด้านการจัดการผลิตผล ไปสู่การ 

แปรรูปและจําหน่าย เพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่มทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 

 ๒) เชื่อมโยง กลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนแนวทางกลยุทธ์ให้

กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมแทนการให้เพียงความรู้และเทคโนโลยี และสร้างโอกาสความร่วมมือกันในการขยาย

ธุรกิจ 

 ๓) สรา้งความสัมพันธ์ของธรุกิจ ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ขยายสู่ผูบ้รโิภคปลายทาง

(Value Chain) 

 ๔) การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่เพื่อสรา้งรายได้ ด้วยการสรา้งมูลคา่เพิ่มจากชุมชนท้องถิ่น 
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๒. เพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

(Comparative advantage) และมีศักยภาพ โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องชี้นําในการพัฒนา 

(Infrastructure Led concept) ควบคู่กับการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยการให้สิทธิประโยชน์และ

อํานวย ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกจิ ตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เสนอพิจารณาให้ความสําคัญกับ “อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรกร” เป็น

อุตสาหกรรมเปูาหมายหลักในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ ตลอดจนผลักดัน กลุ่มเกษตรกร/องคก์รเกษตรกร/กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในพื้นที่พัฒนาสู่อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์, ผลไม้กระปอง - ลําไย

อบแห้ง,แปรรูปพืช-ผัก, แปรรูปยางพารา  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปพืชสมุนไพร  

ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยรองรับผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสําปะหลัง, 

ข้าว, ลําไย, พืชผัก ฯลฯ เพื่อรักษาเสถียรราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ได้ ตลอดจนสามารถขยายผลรองรับการ

ปรับเปลี่ยนเกษตรกรสู่การปลูกพืชสมุนไพร ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดตากซึ่งมีพื้นที่กว่า ร้อยละ 

๗๐ เป็นพื้นที่ปุา ตามกรอบแนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง

เจา้พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลพืน้ที่ ดูแลคน และพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้คนสามารถอยู่กับปุาได้

อย่างยั่งยืน  สู่การ “สร้างปุาสร้างรายได้” ลดผลกระทบจากการขับเคลื่อนนโยบายทวงคืนผืนปุา และการ

ปูองกันและปราบปรามผู้บุกรุกปุา และยกระดับและพัฒนากลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ต่อยอดสู่การ

ปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตสินค้าเกษตรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน สรา้งรายได้ภาคเกษตรโดยการแปรรูปทดแทนการผลิตสินคา้เกษตรต้นน้ํา ต่อไป 

๓.  ขอให้พจิารณาจัดสรรพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากส่วนหนึ่ง จัดตั้งเป็น “ชุมชน

เกษตรกรรม” โดยภาครัฐสนับสนุนจัดเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมให้การผลิตสินคา้เกษตรสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
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ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อปูองกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิทธิในที่ดินทํากินดังกล่าวของเกษตรกรไปสู่ 

นายทุนในอนาคต เสนอให้กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบใช้ประโยชน์ที่ดินทํากินร่วมกัน “โฉนดชุมชน” 

โดยอาจเทยีบเคียงหลักการดําเนินงาน กรณีชุมชน “คบิบุตซ์” ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นชุมชนที่กลุ่มบุคคลมา

อยู่ร่วมกันโดยสมัครใจ มีอุดมการณ์ร่วมกัน โดยถือคติว่า “Do-it-ourselves” ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของ 

ส่วนกลาง และใช้ร่วมกัน สมาชิกจะได้รับมอบหมายแบ่งหน้าที่กันทํางาน โดยใช้การเกษตรเป็นหลักอาจ

เรียกว่า อยู่กันแบบนารวม หรือ คอมมูน (Communards) 

๔. ขอให้พจิารณา แก้ไขปัญหาและผลักดันองคก์รเกษตร เคร่ืองมือ และอุปกรณท์ี่เกี่ยวเนื่อง

กับการส่งเสริมการเลีย้งโคเนือ้พื้นที่จังหวัดตากซ่ึงได้รับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อาทิ สหกรณ์ตาก

บีฟจํากัด, โรงงานแปรรูปเนือ้โค, อาคารห้องเย็นเพื่อเก็บสินคา้ (DC) ฯลฯ ให้สามารถรองรับและบริหารจัดการ

สินค้าโคเนื้อในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์พื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ระบุไว้ในการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

๕. ขอให้พิจารณา แต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะตัวแทนเกษตรกรพื้นที่

จังหวัดตากร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อให้ตัวแทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ

นําเสนอทิศขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตลอดจนรับทราบข้อมูลแนวทางการดําเนินงานเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้อย่างครบถ้วน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่าง

ถูกต้อง ต่อไป 

ผลจากข้อเสนอ 

สืบเนืองจากขอ้เสนอฯ ข้างต้น ผู้วา่ราชการจังหวัดตากได้มอบหมายใหพ้ัฒนาการจังหวัดตาก

นําแนวทาง ตามข้อที่ ๓.) – ๔.) ใช้ประโยชน์ประกอบการกําหนดแนวทางการดําเนินงานบริษัทประชารัฐรัก

สามัคคีจังหวัดตาก สําหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา 

 ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ํา  

     (โคเนื้อ, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสําปะหลัง) 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ํา โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดตาก

ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันสําปะหลัง  และโคเนื้อ  ประกอบกับมี เกษตรกรร้องทุกข์ต่อ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน  

อันเนื่องมากจากราคาสินคา้เกษตรตกต่ําให้แก่เกษตรกร 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้มี

บทบาทหน้าที่ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานและเสนอนโยบาย

แนวทางในการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่

เป็นธรรมนโยบายระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 

พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําเป็นประเด็นปัญหาในระดับประเทศที่ยังไม่
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สามารถหาแนวทางแก้ไขได้แบบยั่งยืน การแก้ไขปัญหาฯ จําเป็นต้องอาศัยการจัดการเชิงโครงการสร้างและ

กําหนดแนวทางแกไ้ขในระดับนโยบายของประเทศ จึงได้นําเสนอข้อมูลสภาพปัญหาฯ ข้างต้นต่อสภาเกษตรกร

แห่งชาติ (หนังสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/ ๒๐๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) พิจารณา

ประกอบการจัดทําข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ําเสนอรัฐบาลและหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง   

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันได้นําแนวคิดเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  

มาสรา้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกจิของประเทศด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้เกิดการ

เชื่อมโยงในเรื่องของ “ห่วงโซ่อุปทาน” ทั้งภายใน และภายนอกประเทศในเวลาเดียวกัน โดยการดําเนินการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในประเทศจะมุ่งเน้น “การระเบดิจากขา้งใน” เร่ิมจากประชาชน เริ่มจากเกษตรกร 

ไปเป็นกลุ่ม ไปเป็นสหกรณ์  โดยมีคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐเป็นแกนหลัก ในการ

ผนึกกําลังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนตั้งแต่ต้นทางไปยัง

ปลายทาง ในรูปของการจัดตั้ง “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จํากัด” และ “บริษัท ประชารัฐรัก

สามัคค.ี..(จังหวัด) จํากัด” สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการนําแนวทางดังกล่าวมาเป็น

กลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคี

เครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ ภายใต้หลักการ (จังหวัด) พื้นที่บริหารจัดการตนเอง จึงได้จัดทํา

ข้อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิตสินคา้เกษตรตกต่ํา (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,มันสําปะหลัง, โคเนื้อ) เสนอ

ผู้วา่ราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

จังหวัดตาก (กรอ.จ.ตาก), เกษตรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตาก (คณะทํางานด้านส่งเสริมเกษตร) และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

เลขานุการคณะทํางานฯ พิจารณาใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ ดังกล่าว ผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวัดตาก ต่อไป (หนังสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๒๐๓ 

ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙)  โดยมีสาระสําคัญข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ํา 

ดังนี้ 

 แนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ํา  

  ระยะกลาง – ระยะยาว  

๑.) จากการศึกษาข้อมูลศักยภาพพื้นที่จังหวัดตากที่เก่ียวเนื่องกับการส่งเสรมิการเลีย้งโคเนือ้ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พบว่าที่ผ่านมาแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดตากมีนโยบายส่งเสริมให้จังหวัดเป็น

ศูนย์กลางในการผลิตโคพันธุ์ดี เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพืน้ที่ จากการดําเนินงานที่ผ่านมา 

ตั้งแต่ปงีบประมาณ ๒๕๔๙ จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจํานวนมาก เพื่อพัฒนา

และส่งเสริมการเลี้ยงโค หากสามารถดําเนินการบริหารจัดการและเชื่อมโยงศูนย์แปรรูปและรองรับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เนื้อโคครบวงจร, ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า (DC) เพื่อการค้าชายแดน, โรงตัดแต่ง (สหกรณ์ตาก

บีฟ จํากัด), โรงฆ่า ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าจะสามารถสร้าง

มูลคา่เพิ่มให้กับเนือ้โค และรักษาเสถยีรราคาโคเนือ้ในพืน้ที่ ชว่ยเหลือเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้ให้เกดิความมั่นคง

และยั่งยืนในการประกอบอาชีพเลีย้งโคเนือ้ได้ โดยเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
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ทางเศรษฐกจิจังหวัดตาก พิจารณาผลักดัน “เกษตรอุตสาหกรรมโคเนือ้” เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมภาค

การเกษตรของบรษิัทประชารัฐรักสามัคคตีาก โดยเสนอให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตากเป็นแกนหลักในการ 

บรหิารจัดการและเช่ือมโยงศูนย์แปรรูปและรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อโคครบวงจร, ศูนย์รวบรวมกระจาย

สินค้า (DC) เพื่อการค้าชายแดน ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโคเนื้อ ให้สามารถดําเนินการได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ รองรับผลผลิตโคเนือ้จากเกษตรกรในพืน้ที่ได้เต็มตามศักยภาพศูนย์แปรรูปและรองรับคุณภาพ

ผลิตภัณฑเ์นือ้โคครบวงจร ประสานเช่ือมโยงตลาดปลายทางโคเนือ้มีชีวติ, เนือ้โค และสินคา้แปรรูปจากโคเนือ้ 

  ๒.) การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยบังคับใช้เรื่องการขึ้นทะเบียนโคเนื้อแก่

เกษตรกรอย่างจริงจัง โดยใช้กลไกตลาดโคเนื้อซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ร่วมตรวจสอบการขึ้นทะเบียนโคเนื้อ เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการตรวจสอบย้อนกลับ และควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงโดยอาจเริ่มจากการสุ่มตรวจสอบ 

โคเนือ้ที่จําหน่ายผ่านตลาดโคเนือ้มีชีวติ  

ระยะสั้น  

  สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจาก

ราคาโคเนื้อตกต่ํา ในระยะเร่งด่วน ตัวอย่าง กรณีกลุ่มเกษตรกร ตําบลแม่ท้อ อํา เภอเมืองตาก ได้นําร่องนํา

แผนการตลาดระบายโคเนื้อของกลุ่มฯ โดยรับซื้อโคเนื้อจากสมาชิกในกลุ่มฯ กิโลกรัมละ ๑๐๓ – ๑๐๕ บาท 

เข้าโรงฆ่าชําแหละและใช้บริการสหกรณ์ตากบีฟ จํากัด ตัดแต่งเนื้อโค เพื่อจําหน่ายในรูปเนื้อโคในชุมชนและ

ร้านอาหารในพื้นที่ ซึ่งพบว่าสามารถทยอยระบายโคเนื้อของเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกลุ่ม

เกษตรกรบ้านหนองแขมใหม่มีผลกําไรจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปเนื้อโคเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนจํากัดในการรับซื้อโคเนื้อจากเกษตรกร ประกอบกับกระบวนการแปรรูป  

ตัดแต่งเนื้อโค การเก็บรักษา และการระบายเนื้อโคที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ต้องอาศัยระยะเวลาช่วงหนึ่ง 

ส่งผลให้รับซื้อโคเนือ้จากกลุ่มเกษตรกรได้จํานวนจํากัด จึงเห็นหากมีเงินกองทุนฯ สนับสนุนในการรับซื้อโคเนือ้

และหรือมีผู้ประกอบการรับซื้อโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโค เพื่อระบายโคเนื้อได้ในระยะเวลาที่ รวดเร็วขึ้น  

จะสามารถช่วยพยุงราคาโคเนื้อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้บางส่วน ทั้งนี้ เชื่อว่าหากสามารถผลักดัน

เกษตรอุตสาหกรรมโคเนือ้ให้เกดิขึน้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในพืน้ที่จังหวัดตาก อุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นกลไก

สําคัญส่วนหนึ่ง ในการช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 

ในการผลิตอาหารสัตว์ ต่อไป 

 แนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสําปะหลังตกต่ํา 

  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ และจังหวัดตาก 

แต่ที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านราคาที่สําคัญ คอื 

  ๑.) การประมาณการพื้นที่และปรมิาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกิดความคาดเคลื่อนส่งผล

ให้ผูป้ระกอบการผลิตอาหารสัตว์ มีการนําเข้าข้าวสาลีเพื่อมาทดแทนในปริมาณมาก (ปี  ๒๕๕๘ มีการนําเข้า

ข้าวสาลี จํานวน ๓ ล้านตัน สามารถทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน ๑.๕ ล้านตัน) ทําให้เมื่อรวมกับปริมาณ

ข้าวโพดลี้ยงสัตว์ในประเทศซึ่งยังไม่มีการคาดการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่เอกสารสิทธิ์และ

ปลูกหลักการทํานา เกินความต้องการใช้ในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับผลกระทบจากการนําเข้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ถูกต้องและลักลอบนําเข้าตามชายแดน ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิต
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๙๕% ส่งเข้าโรงงานอาหารสตัว์ อีก ๕% ผลผลิตเพื่อส่งออก ดังนั้น เมื่อมีการนําเข้าข้าวสาลี

และข้าวโพดเลี้ยงสตัว์จากประเทศเพื่อบ้านจนเกินความตอ้งการ จึงส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ราคาข้าวโพดเลีย้ง

สัตว์ในประเทศ ณ ปัจจุบัน ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฝักสด) จากเกษตรกรเหลือเพียง ตันละ ๓,๐๐๐ – 

๓,๕๐๐ บาท 

  ๒.) ผลผลิตมันสําปะหลังส่งออกไปต่างประเทศทั้งในรูปแบบมันเส้นและแปูงมัน ร้อยละ ๘๐ 

ใช้ในประเทศเพียง ร้อยละ ๒๐ (ผลิตเอทานอล ร้อยละ ๕ และ ผลิตผงชูรส, อาหารกลูโค, สารความหวาน 

และอื่นๆ รอ้ยละ ๑๕) จะเห็นได้วา่ผลผลิตมันสําปะหลังส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลัก 

กลไกราคามันสําปะหลังจึงถูกกําหนดโดยกลไกตลาดโลก โดยมีประเทศจีนเป็นผู้นําเข้ามันสําปะหลังหลักจาก

ประเทศไทย ทั้งนี ้ที่ผา่นมาราคารับซื้อมันสําปะหลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน ราคารับซื้อมันสําปะหลัง

จากเกษตรกรเหลือเพยีง ตันละ ๘๐๐ - ๑,๓๐๐ บาท 

  เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางบริหารจัดการตนเองของ

ภาครัฐ พื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งมีผลผลิตพืชซึ่งเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารสัตว์จํานวนมาก (ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ปริมาณ ๔๓๐,๐๐๐ ตัน/ปี, มันสําปะหลัง ปรมิาณ ๒๙๖,๐๐๐ ตัน/ปี) หากสามารถส่งเสริมและสนับสนุน

ให้สหกรณ์การเกษตร อาทิ สหกรณ์นิคมแม่สอด, สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด ขยายการดําเนินธุรกิจจาก

การเป็นผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อข้าว หรือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อจําหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวสู่การเป็น

ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารสัตว์โดยเชื่อมโยงรับซื้อวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์/ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ซึ่งผ่านการ

แปรรูปขั้นต้นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่มเกษตรกร นํามาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์จําหน่าย 

เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสําปะหลัง, ถั่วเขียว ฯลฯ และสร้าง

การแข่งขันด้านราคาอาหารสัตว์กับบริษัทเอกชน เพื่อให้ราคาจําหน่ายอาหารสัตว์แก่เกษตรกรอยู่ในราคาที่

เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกร สอดรับการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตากสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

แปลงใหญ่โคเนื้อ/โคพันธุ์ตาก ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนบรรลุตามเปูาหมายการ

ขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ์แบบบูรณการมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Model) ของจังหวัด

ตาก ต่อไป 
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อนึ่ง  ทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดตากที่พื้นที่กว่าร้อยละ ๗๗  

เป็นพื้นที่ปุา ประกอบกับนโยบายทวงคืนผืนปุา และยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการปุาต้นน้ําเสื่อมสภาพบน

พืน้ที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นว่า แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการดําเนินการ “สร้าง

ปุาสรา้งรายได้” ตามพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เริ่มนําร่อง “โครงการ

จัดการของปุาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปลูกบุกและแปรรูปบุก” ตลอดจนการการส่งเสริมปลูกและแปรรูปพืช

สมุนไพร “สรา้งมูลคา่เพิ่มสินคา้เกษตรกร โดยการปลูกพืชเป็นยา” พืน้ที่อําเภอแม่ระมาด พรอ้มๆ กับการผลักดัน 

การจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเกษตรกร”จะเป็นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนโครงการการผลิตภาคการเกษตร 

ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับปุาและสรา้งรายได้ที่เหมาะสมให้แกค่รัวเรอืนเกษตรกรได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ต่อไป  

ผลจากข้อเสนอ 

 สืบเนื่องจากขอ้เสนอฯ ข้างต้น ผู้วา่ราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดตากจัดประชุม

หารือแนวทางสร้างความเข้า ใจและแก้ ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์  จังหวัดตาก เมื่อวันที่  

๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเชิญผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พื้นที่จังหวัดตาก และผู้แทน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมหารือในการประชุมฯ ดังกล่าว ผลจากการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคา

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับจังหวัด มีแนวทางดังนี้ 

   - กรณีราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ลานรับซื้อ ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ให้ขอ้มูลต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์

รับซือ้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  (ความชื้น ๑๔.๕%) ในราคากิโลกรัมละ  ๘ บาท นั้น พบว่า มีเพียงในเขตปริมณฑล

เทา่นั้นที่รับซื้อในราคาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อื่นๆ รับซื้อเพียงราคากิโลกรัมละ 

๗.๔๐ – ๗.๗๐ เท่านั้น ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์รายย่อยรับซื้ออยู่ที่ราคากิโลกรัมละ ๗ บาท ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พื้นที่จังหวัดตาก ซึ่ง ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙  ราคารับซื้อข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ (ฝักสด) จากเกษตรกรเหลือเพียง กิโลกรัมละ ๒.๙๐ – ๓.๕๐ บาท นอกจากปัจจัยเรื่องราคารับซื้อ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลายทางต่ําแล้ว ผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดตากต้องรับต้นทุนเรื่องค่าขนส่งด้วย  เมื่อ

พิจารณาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลายทาง ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฝักสด) ที่ผูป้ระกอบการในพืน้ที่รับได้ และ

ยินดีให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดตาก อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ ๓.๕๐ บาท ณ บริเวณพื้นที่อําเภอแม่สอด  

ส่วนพื้นที่อําเภออื่นๆ ซึ่งอยู่ไกลออกไปราคารับซื้ออาจลดลงเพื่อชดเชยราคาค่าขนส่ง (ความชื้นไม่เกิน ๓๐% 

ประกอบกับคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรมีอายุเก็บเก่ียวที่ ๑๒๐ วัน) 

   - พาณิชย์จังหวัดตาก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดตากส่งราคารับซื้อ

และปริมาณที่รับซื้อได้ในแต่ละวัน ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดตากทุกวัน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลฯ 

ดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน – กํานัน, องค์การบริหารส่วนตําบล, สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผ่านทาง Application 

Line 

เพื่อเผยแพรข่้อมูลฯ ดังกล่าวให้แกเ่กษตรกรในพืน้ที่ประกอบการตัดสินใจในการขายผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

   - พาณิชย์จังหวัดตาก รับประสานสํานักงานช่าง ตวง วัด เพื่อดําเนินการตรวจสอบ

มาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ ์อาทิ เคร่ืองช่ังน้ําหนัก, เครื่องวัดความชื้น ฯลฯ ณ ลาน/ไซโล รับซื้อข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์พื้นที่จังหวัดตาก เพื่อสรา้งความมั่นใจให้แกเ่กษตรกรในพืน้ที่  
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   - กรณีข้อร้องทุกข์เกษตรกรแจ้งว่ามีการลักลอบนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก

ประเทศเพื่อบ้านและเชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตากตกต่ํา นั้น  

ผู้วา่ราชการจังหวัดตาก แจ้งว่าได้ขอความรว่มมือหน่วยงานรักษาความมั่นคง และอําเภอชายแดนจังหวัดตาก 

ติดตามตรวจสอบเรื่องการลักลอบนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเข้มงวด ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะไม่มีการ

ลักลอบนําเข้าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การนําเข้าโดยถูกต้องสามารถดําเนินการได้ โดยผู้ประกอบการ  

จะสามารถนําเข้าได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

   - ผู้วา่ราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้นายอําเภอแม่สอด, พาณิชย์จังหวัดตาก, 

ผู้แทนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก, ตัวแทนผู้ประกอบการ, ผู้แทน ธ.ก.ส. จังหวัดตาก และผู้แทน

สหกรณ์นิคมแม่สอด สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดตาก ได้ทราบถึง

สถานการณร์าคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แท้จรงิ ตลอดจนแนวทางบรรเทาและแกไ้ขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตกต่ําที่ในระดับจังหวัดสามารถดําเนินการได้ โดยเผยแพร่ ผ่านรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบ

ประชาชน” ออกอากาศเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  

 ทั้งนี ้ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการกําหนดราคารับซื้อที่เป็นธรรมตามข้อตกลง และให้ความ

ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลราคาและปริมาณรับซื้อ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการรับซื้อข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ผา่นมาตรฐานการตรวจสอบของสาํนกังานช่าง ตวง วัด จังหวัดตาก จักได้จัดทําปูาย “ผู้ประกอบการ

ประชารัฐ” ประชาสัมพันธ์ ณ หน้าลานรับซือ้/ไซโล ประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่ทราบ 

   - ที่ประชุมฯ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พื้นที่จังหวัดตากจะมี

ผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากในช่วงกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ หากผูป้ระกอบการผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่

และผู้รับซื้อปลายทางรับซื้อไม่สม่ําเสมอ จะส่งผลต่อการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบในพื้นที่

จังหวัดตาก นอกจากนี้ พบว่าเกษตรกรบางส่วนชะลอการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฝักสด) โดยการตากแห้งและ

สีเป็นเมล็ดข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ซึ่งผู้ประกอบการรับซือ้มีความกังวลในเรื่อง สารอะฟลาทอกซิน และสารพษิจาก

เชื้อราอื่นๆ ที่อาจปนเปื้อนในผลผลิตเมล็ดข้าวโพดซึ่งอาจส่งผลซ้ําเติมต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ

เกษตรกรด้วย   ในการประชุมหารือแนวทางสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ 

๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ นอกจากประเด็นหารือแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ซึ่งในระดับจังหวัด สามารถดําเนินการแก้ไข

ปัญหาในเบื้องต้นได้ นั้น ที่ประชุมฯ ได้หารือเรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลายทางตกต่ํา โดยเห็นว่าสาเหตุ

สําคัญประการหนึ่งเป็นผลมาจากการประมาณการพื้นที่และปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเกิด

ความคลาดเคลื่อนส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ มีการนําเข้าข้าวสาลีเพื่อมาทดแทนในปริมาณมาก  

(ปี ๒๕๕๘ มีการนําเข้าข้าวสาลี จํานวน ๓ ล้านตัน สามารถทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน ๑.๕ ล้านตัน)  

ทําให้เมื่อรวมกับปรมิาณข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในประเทศซึ่งยังไม่มีการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกใน

พืน้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และปลูกหลังการทํานาเกินความต้องการใช้ในระบบอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ สภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะตัวแทนเกษตรกร จึงได้มีหนังสือ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/ ๒๓๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ผ่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาใช้ประโยชน์ข้อมูลแนว

ทางแกไ้ขปัญหาราคาข้าวโพดเลีย้งสัตว์ตกต่ํา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
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  ๑.) พิจารณาผลักดันภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้มีการสํารวจข้อมูลพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตามแนวทางเดียวกันกับการสํารวจข้อมูลการปลูกยางพารา 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการนําเข้าพืช

อาหารสัตว์ทดแทนข้าวโพดเลีย้งสัตว์ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนปูองกันการนําปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ตกต่ํา โดยนําประเด็นเรื่องการนําเข้าข้าวสาลีและหรือการประมูลข้าวตามโครงการรับจํานํามาแปรรูปเป็น

อาหารสัตว์มาเป็นเหตุในการนําเกษตรกรออกมาเรียกร้องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 

๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ออกสู่ตลาดจํานวนมาก 

  ๒.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตร ขยายการดําเนินธุรกิจจากการเป็น

ผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อข้าว ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มันสําปะหลัง ฯลฯ เพื่อจําหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวสู่การเป็น

ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารสัตว์ โดยเช่ือมโยงรับซื้อวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์/ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ซึ่งผ่านการ

แปรรูปขั้นต้นจากกลุ่มวิสาหกจิชุมชน/กลุ่มเกษตรกร นํามาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์จําหน่าย เพื่อยกระดับ

ราคาสินค้าเกษตรพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสําปะหลัง, ถั่วเขียว ฯลฯ และสร้างการแข่งขันด้าน

ราคาอาหารสัตว์กับบริษัทเอกชน เพื่อให้ราคาจําหน่ายอาหารสัตว์แก่เกษตรกรอยู่ในราคาที่เหมาะสมและเป็น

ธรรมต่อเกษตรกร ทั้งนี้ ตัวอย่างสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก เช่น สหกรณ์นิคมแม่สอด ทราบข้อมูลจากสหกรณ์

จังหวัดตากว่ามีแผนการดําเนินการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นผู้แปรรูปและผลิตอาหารสัตว์อยู่แล้วแต่ขาดเงินทุน

สนับสนุน 

  ๓.) พิจารณาผลักดันให้เกิดการ “จัดตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกร” เพื่อเป็นกองทุนฯ ให้แก่

เกษตรกร/ในการพัฒนาด้านการเกษตร ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการ

ด้วยตนเองโดยความร่วมมือทั้งสถาบันการเงิน ภาคเอกชน และหน่วยท้องถิ่น สนับสนุนด้านการวางแผนของ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเป็นกองทุนฯ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไรท้ี่ยังคงไม่มีที่ดินทํากิน ทั้งนี้  “กองทุน

พัฒนาเกษตรกร” ข้างต้น อาจเชื่อมโยงกับแนวทางคิดเรื่องการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ ซึ่งมีกลไกการบริหาร

จัดการในระดับจังหวัด เพื่อให้เกดิความคล่องตัวและลดข้อจํากัดของหลักเกณฑ์ซ่ึงแตกต่างกันตามบรบิทพืน้ที่ 
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โครงการขับเคลื่อนองค์กรเครอืข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตร 

วันท่ี ๒๑ เมษายน พ .ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ หอประชุมศรสีักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ด้วยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีคําสั่งที่ 4/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

เครอืข่ายรว่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหาร

เครอืข่ายรว่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประสานกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อเข้าร่วมปฏิรูปประเทศ และ

ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองคก์รเครอืข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศเพื่อ

ทําหน้าที่ในการประสานงานเครือข่ายในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ในการนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

องคก์รเครอืข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศเห็นว่างานปฏิรูปภาคการเกษตรมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อน

เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ดังนั้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศ จึงกําหนดจัด “โครงการ

ขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม” ในพื้นที่จังหวัดตาก ขึ้น เมื่อวันที่ ๒1  เมษายน 

๒๕๕๙ ณ หอประชุมศรสีักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็นองค์กรหลักในการดําเนินงานโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ 

รับรู้ แนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง

รา่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งรับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ  “ การปฏิรูปภาคการเกษตรของสภาปฏิรูปแห่งชาติ”  

จากเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร ตลอดจนแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจรงิประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง

กับภาคเกษตรกรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิรูปภาค

เกษตรกรรมที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นแนวทางนําไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่เหมาะสมกับบริบทและ

สภาพแวดล้อมของจังหวัด/ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกรและภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จรงิ  

การดําเนินงานโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสุทธา สายวาณิชย์)  

เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ ได้รับเกียรติจาก พลตรีผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310, 

นายอําเภอแม่ระมาด, เกษตรจังหวัดตาก, ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และตัวแทนเกษตรกร ร่วมเสวนา หัวข้อ “แนวทางในการประสานความ

รว่มมือในการปฏิรูปภาคเกษตรจังหวัดตาก” โดยมี นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ในฐานะประธานกรรมการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งรับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปใช้ประกอบการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตร ต่อไป ทั้งนี้ มีเกษตรกร 

ผู้แทนองค์กรเกษตร ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม

โครงการขับเคลื่อนองคก์รเครอืข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรในคร้ังนี ้รวม ๑๕๐ คน  
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 สรุปผลการจัดเวทีขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตร ซึ่งได้รับทราบ

มุมมองและแนวคิดในการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม จากตัวแทนเกษตรกรและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 

ปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

1. การนําเข้าผลผลิตสินค้าเกษตร

จากประเทศเพื่อนบ้าน 

2. ขาดแคลนแหล่งนํ้า 

3. ขาดท่ีดนิทํากิน 

4. ต้นทุนสูง  

(แรงงาน ปัจจัยการผลิต) 

5. อํานาจรัฐไมม่เีสถียรภาพ

นโยบายสง่เสริมภาคเกษตร

ปรับเปลี่ยนบ่อย ไมต่อ่เนื่อง 

6. เกษตรกรขาดจิตสํานึกในอาชีพ 

7. เกษตรไมต่ระหนักถึง

ความสําคัญในการรวมกลุม่

เกษตรกร 

8. ปัญหาการทําเกษตรระบบ

เกษตรพันธะสัญญาไมเ่ป็นธรรม 

9. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ํา 

10. เกษตรกรขาดความรู้ดา้น

การตลาดสินค้าเกษตร 

11. หนว่ยงานภาครัฐเขา้ไมถ่ึง

ประชาชน 

12. ระบบการขนส่งสนิค้าทางการ

เกษตรยังไม่ท่ัวถึง 

13. ขาดหลักประกันในการขอ

สินเชื่อเกษตรกร 

14. กระบวนการวเิคราะห์และ

ตรวจสอบคุณภาพทางการเกษตร 

ยังมีความลา่ชา้และสินค้าเกษตรท่ี

ได้มาตรฐานคณุภาพสนิค้า บางครัง้

ยังไม่ได้รับการยอมรับ 

1. เสนอให้ภาครัฐมีนโนบายจํากัดปริมาณโควตาการนําเข้า และหรือ 

จํากัดช่วงระยะเวลาในการนําเข้าผลผลิตสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อน

บ้าน เพื่อลดผลกระทบกับราคาผลผลิตของเกษตรกรภายในประเทศ 

2. สนับสนุนงบประมาณและนโยบายในการจัดหาและก่อสร้างแหล่งน้ํา

เพิ่มเติม อาทิ ขุดบ่อบาดาล ทําฝายชะลอน้ําขุดลอกลําห้วย เนื่องจากท่ีมี

อยู่เดิมไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น สระน้ํานอกเขตพื้นท่ีชลประทาน กรม

พัฒนาที่ดิน มีความตอ้งการจํานวนมากแต่สามารถจัดสรรให้แก่เกษตรกร

ได้น้อยมากต่อปีงบประมาณ รวมถึง ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ในการก่อสร้าง

แหล่งน้ําขนาดใหญ่ซึ่งส่วนมากติดขัดปัญหาเร่ืองพื้นท่ีปุา จึงควรเร่งรัด

ปัญหาดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงความคุ้มค้าในการขอ

อนุญาตใช้พื้นท่ีปุาสร้างแหล่งน้ําท่ีชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งและสามารถ

ดําเนนิการได้อยา่งรวดเร็วตอ่ไป 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมพื้นท่ีรับ

ประโยชนไ์ด้มากขึ้น 

4. จัดสรรท่ีดินทํากินให้เกษตรกร กําหนดเขตพื้นท่ีดินทํากินให้เกษตรกร 

อนุญาตให้ทํากินและใช้ประโยชน์พื้นท่ีปุาชุมชน กําหนดเขตพื้นท่ีปุาและ

พื้นท่ีทํากินราษฎรให้ชัดเจน 

5. นโยบายลดการนําเข้าปุย ลดเพดานราคาการควบคุมราคาสารเคม ี

พัฒนาเมล็ดพันธ์ุให้เกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนการใชปุ้ยทางเลือก 

6. มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบและให้คําปรึกษา (หลัก) เร่ืองการทํา

การเกษตรแบบพันธะสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 

7. มีกองทุนเพื่อการพัฒนาเกษตรกร โดยวัตถุประสงค์กองทุนเพื่อการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาอาชีพให้แก่เกษตรกร/สวัสดิการเกษตรกร เพื่อเป็น

แหลง่ทุนและสวัสดิการรองรับให้แกผู่้ประกอบอาชพีเกษตร 

8. หลักประกันในการกู้ยืมเงิน/ขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส./สหกรณ์การเกษตร 

เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถนําแผนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

มูลค่าการลงทุน และปริมาณผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับเป็นหลักประกันใน

การค้ําประกันหรือขอเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชพีเกษตรของตนเอง นอกเหลือ

จากการใชท่ี้ดนิเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน 

9. เสนอให้มีการกําหนดราคาประกันพชืผลทางการเกษตร 
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ปัญหา แนวทางการแกไ้ข 

 10. ติดตามการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานอย่าง

ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อไม่ให้คุณภาพลดต่ําลง ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของ

สินค้าเกษตรท่ีได้รับมาตรฐาน 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการวางแผนการผลิตและ

การตลาดในสนิค้าทางการเกษตรเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดในแต่ละ

ชว่งเวลาให้แกเ่กษตรกร 

12. มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือเกษตรยากจนและเกือบจนเพื่อยกระดับ

การดํารงชีพให้ดีขึ้น อาทิ ขยายโอกาสทางด้านศึกษาให้กับครัวเรือนในภาค

เกษตร สนับสนุนการจัดหาท่ีดินทํากินให้กับเกษตรกรท่ียกจน เสริมสร้าง

กิจกรรมการผลิตนอกการเกษตรของครัวเรือนควบคู่ไปกับกิจกรรมฟาร์มเพื่อ

เป็นแหล่งรายได้เสริมและในกลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ียกจนควรเสริมกิจกรรมการ

ผลิตแบบพึ่งพาตนเอง ลดการพ่ึงพาตลาดเพื่อการบริโภคของครัวเรือน 

13. เสริมสร้างการบริหารจัดการแหล่งน้ํา ให้เกิดการจัดการ่วมกันระหว่าง

ชุมชนกับรัฐในการดูแลรักษา 
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การสัมมนาภาคเกษตรกรเร่งเดินหน้าสานพลังประชารัฐ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในนามองค์กรตัวแทนเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรจังหวัดตาก รว่มกันจัดการสัมมนาภาคเกษตรกรเรง่เดินหน้าสานพลังประชา

รัฐ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้

ตัวแทนเกษตรกรมีเวทีในการสะท้อนแนวคิดในการพัฒนาอาชีพภาคเกษตรกรรมของตนเอง แก่หน่วยงาน

ภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐซึ่งให้ความสําคัญการดําเนินการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ โดยมุ่งเน้น “การระเบิดจากข้างใน” เริ่มจากประชาชน เริ่มจาก

เกษตรกร และแถลงข่าวเดินหน้าสานพลังประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  

ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการ

จังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีตัวแทนเกษตรกร ผู้แทนส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการสัมมนาภาคเกษตรกรเรง่เดินหน้าสานพลังประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งให้กับ

เศรษฐกจิฐานรากอย่างยั่งยืนในคร้ังนี ้รวม 100 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 78 ~ 
 

 

 

 
 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีภารกิจสําคัญในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการ

ผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่าง

แท้จริง ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 38 (3) กําหนดให้

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

 ภาพลักษณ์ที่ดีของสภาเกษตรกรจังหวัด มาจากประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์

แก่สาธารณ และความพึงพอใจของเกษตรกร รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อสภาเกษตรกรจังหวัด การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ผลการดําเนินงาน และการติดตามแก้ไข

ปัญหาด้านเกษตรกรรรมของจังหวัด จึงถอืเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งในการสรา้งความเชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจน

สร้างความเข้าใจอันดีของเกษตรกร ซึ่งจะนําไปสู่การให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด

ตากเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางาน/ผู้แทนเกษตรกร/พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เว็บไซต์ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

2. Social Media (Facebook) 

3. สื่อวิทยุ 

4. รายงานประจําปี 

5. จดหมายข่าว 

6. ปูายประชาสัมพันธ์ 

7. บอร์ดหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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 ผ่านช่องทาง : เว็บไซต์สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nfctak.com 

http://www.nfctak.com/
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 ผ่านช่องทาง Social Media (Fackbook) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/nfc.tak 
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 ผ่านช่องทาง สื่อวิทยุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์งานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ข่าวสารด้านการเกษตรกรรม แผนงาน และข่าวอื่นๆ ทั่วไป ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา  6.00 – 7.00 น. (1 ชั่วโมง) พรอ้มกัน 2 สถานี คอื สถานีวทิยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยจังหวัดตาก (สวท.ตาก) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด (สวท.แม่สอด) 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผูใ้หญ่บา้น/กํานัน แต่ละหมู่บา้น เปิดเสียงตามสายกระจายข่าวเป็นประจําทุกวัน   

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ยกย่องให้เป็นตัวอย่างการทําประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุ ประจําปี 2559  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
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 ผ่านช่องทาง รายงานประจําปี 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผ่านช่องทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปูายประชาสมัพันธ์การรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร 
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 ผ่านช่องทาง จดหมายข่าว 
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 บอร์ดหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ปีฐาน

๒๕๕๗ 

พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

เกษตรกรจงัหวัดตากน้อมนํา

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา

ใช้ในการเสริมสร้างคณุภาพ

ชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการ

กําหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาเกษตรกรรม เกดิการ

รวมกลุ่มเกษตรกรและ

เชื่อมโยงเครอืข่ายเพื่อประสาน

ความร่วมมือดา้นการผลติ 

และการตลาดอย่างตอ่เน่ือง

เข้มแข็ง และสามารถบริหาร

จัดการตนเองได้อย่างยัง่ยืน  

 

๑. กลุ่ม องค์กร สถาบัน เกษตรกร 

น้อมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมอย่างยัง่ยืน เพิ่มขึน้  

(ปีละ ๑ กลุ่ม) 

๒. กลุ่ม องค์กร สถาบัน เกษตรกร  

มีความเข้มแข็งและสามารถบริหาร

จัดการตนเองใหดํ้าเนินกจิกรรมของ

กลุ่มได้อย่างยั่งยืน เพิ่มขึน้  

(ปีละ ๑ กลุ่ม) 

๓. สัดส่วนของการกําหนดนโยบาย

และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมของ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เกดิจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(แผนพฒันาเกษตรกรรม ของ สภจ.) 

เพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๒๐ ต่อปี)  

๒ กลุ่ม 

(ศูนยฯ์ กษ.) 

 

 

๓๑ กลุ่ม 

(สหกรณ์) 

 

 

ร้อยละ ๒๐ 

 

๑ กลุ่ม 

 

 

 

 

๑ กลุ่ม 

 

 

 

 

ร้อยละ 

๒๐ 

๑ กลุ่ม 

 

 

 

 

๑ กลุ่ม 

 

 

 

 

ร้อยละ 

๒๐ 

๑ กลุ่ม 

 

 

 

 

๑ กลุ่ม 

 

 

 

 

ร้อยละ 

๒๐ 

๑. สร้างกระบวนการมีสว่น

รว่มทุกภาคสว่นในการ

กําหนดนโยบายและวาง

แผนการพัฒนาเกษตรกรรม

อย่างเป็นระบบ 

๒. สร้างความเข้มแข็ง กลุ่ม/

องค์กร/สถาบัน เกษตรกร  

ให้สามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตรอย่าง 

มปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับจังหวัด 

๒. โครงการจัดต้ังและสรา้ง

เครอืข่ายเกษตรกร 

๓. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ

การปฏิบัติงานเครอืข่ายผู้แทน

เกษตรกร (เพื่อเป็นแกนนํา 

ในการถ่ายความรูใ้นการ

บรหิารจัดการกลุม่ องค์กร 

สถาบันเกษตร ให้มีความ

เข้มแข็งและสามารถบรหิาร

จัดการตนเองได้) 

 

แผนการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

๑. สร้าง

กระบวนการมี

สว่นร่วมทุกภาค

สว่นในการ

กําหนดนโยบาย

และวางแผนการ

พัฒนา

เกษตรกรรม

อย่างเป็นระบบ 

๑. โครงการจัดทํา

แผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับ

จังหวัด 

 

 

เพื่อให้มีการจัดทํา

แผนพัฒนาเกษตรกรรมใน

ระดับจังหวัดทีเ่กิดจากการ

สะท้อนปัญหาและความ

ต้องการของเกษตรผู้มีส่วน

ได้เสียอย่างแท้จริง นําไปสู่

การเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาใน

ระดับผู้กําหนดนโยบาย 

 - รวบรวม และวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานด้าน

การเกษตรระดับจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - จัดเก็บข้อมูลปัญหาด้านการเกษตร  

และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่

 - เตรียมความพร้อมวิทยากรกระบวนการในการ

จัดทําแผนฯ และซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผน 

- จัดประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกษตรระดับตําบล 

อําเภอ จังหวัด 

 - วิเคราะหศ์ักยภาพ (SWOT) กําหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

จัดทําโครงการให้สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร ์

 - จัดทําประชาพจิารณ์รับฟังความเห็นเพื่อ

ปรับปรุงแผนฯ กอ่นนําเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด 

สกช.  

 จัดทํา 

   สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการจัดต้ังและ

สร้างเครือข่าย

เกษตรกร 

เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปญัหาและเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาด้าน

เกษตรกรรมในพื้นที่อย่าง

เป็นระบบ 

 - แต่งตั้งคณะผู้ประสานงานระดับอําเภอ/

มอบหมายอํานาจหน้าที่ 

 - ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน 

 - สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้ประสานงาน 

ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด 

สกช.     สกจ.ตาก 

และ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

ติดตาม ประเมนิผล ทบทวน 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

๒. สร้างความ

เข้มแข็ง กลุ่ม/

องค์กร/สถาบัน 

เกษตรกร ให้

สามารถบรหิาร

จัดการทรัพยากร

การเกษตรอย่าง 

มปีระสิทธิภาพ 

และยั่งยืน 

 

๓. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิติงานเครอืข่าย

ผู้แทนเกษตรกร (เพื่อ

เป็นแกนนําในการถ่าย

ความรู้ในการบรหิาร

จัดการกลุม่ องค์กร 

สถาบันเกษตรให้มี

ความเข้มแข็งและ

สามารถบรหิารจัดการ

ตนเองได้) 

สร้างความรู้ความเข้าใจ

ดา้นการบรหิารจัดการกลุม่

เกษตรกรแก่กลุม่เกษตรกร

แกนนําเพื่อเป็นแกนนําใน

การถ่ายความรู้ในการ

บรหิารจัดการกลุม่ องค์กร 

สถาบันเกษตรให้มีความ

เข้มแข็งและสามารถบรหิาร

จัดการตนเองได้ 

 - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความ

เข้าใจดา้นการสหกรณ์แก่

ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล 

- ผู้แทนเกษตรกรท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากร

เครอืข่าย ถ่ายทอดความรู้ 

ดา้นเกษตรกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ให้กับเกษตรกร/กลุม่/องค์กร

เกษตรกร  

สกช./กษ.     กษ.ตาก,สหกรณ์

จังหวัดตาก, 

สกจ.ตาก  

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ปีฐาน

๒๕๕๗ 

พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

เกษตรกรมีขีดความสามารถ

ในการผลติและการจัดการ

สนิค้าเกษตร โดยการนําระบบ

เกษตรกรรมท่ีเหมาะสม  

การรวมกลุม่เกษตรกร  

การเชื่อมโยงเครือข่าย

ภายนอก ตลอดจนการเข้าถึง

แหลง่ทุนเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

ในการเพิ่มรายได้ท่ีมั่นคงอย่าง

ต่อเนื่อง 

๑. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

เกษตรกรท่ีผลติสินค้ากลุ่มเปาูหมาย

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  

ในปี ๒๕๖๐ 

๒. สัดสว่นของสนิค้าเกษตรกร 

ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๓. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

และศูนย์รวบรวมผลผลติและ

กระจายสนิค้าเกษตร เพิ่มขึ้น  

๔. ต้นทุนการผลิตกลุม่สนิค้าเกษตร 

เปูาหมาย 

(ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มันสําปะหลัง 

โคขุน) ลดลง (รอ้ยละ ๒ ต่อปี) 

 เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ ๒ 

 

 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

 

ลดลง 

ร้อยละ ๒ 

 

 

 

เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ ๒ 

 

 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

 

ลดลง 

ร้อยละ ๒ 

 

เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ ๒ 

 

 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

 

ลดลง 

ร้อยละ ๒ 

 

๑. พัฒนาประสทิธิภาพการผลิต

สนิค้าเกษตรปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการของ

ตลาด 

๒. สร้างมูลคา่เพิ่ม และการลด

ต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตร 

ให้สามารถแข่งขันได้ 

๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

และศูนย์กลางในการรวบรวม

ผลผลิตและกระจายสนิค้า

เกษตร 

 

๑. โครงการสนับสนุนนโยบาย

รักษาเสถยีรภาพราคาสนิค้า

เกษตรและแก้ไขปัญหาดา้น

การเกษตรอ่ืน 

๒. โครงการข้าวครบวงจร 

๓. โครงการข้าวโพดเลีย้งสัตว์

ครบวงจร 

๔. โครงการมันสําปะหลังครบ

วงจร 

๕. โครงการโคเนือ้ครบวงจร 

๖. โครงการส่งเสริมการปลูก

หญ้าเนเปียร์ทดแทนพืน้ท่ี 

ปลูกข้าวและมันสําปะหลัง 

ท่ีไมเ่หมาะสม  
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

๑. พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย ตอบ 

สนองความต้องการ

ของตลาด 

๒. สร้างมูลคา่เพิ่ม 

และการลดต้นทุน 

ในการผลติสินค้า

เกษตร ให้สามารถ

แข่งขันได้ 

๓. พัฒนาระบบ

คมนาคมขนสง่และ

ศูนย์กลางในการ

รวบรวมผลผลิต 

และกระจายสนิค้า

เกษตร 

 

๑. โครงการ

สนับสนุนนโยบาย

รักษาเสถยีรภาพ

ราคาสนิค้าเกษตร

และแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรอ่ืน 

เพื่อรับฟังความคิดเหน็หา

ข้อสรุปประเด็นปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมของ

เกษตรกร และการบรหิาร

จัดการขององค์กรเกษตรกร  

รวบรวม วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา เสนอหน่วยงานที

เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข

ปัญหา 

- จัดสัมมนา เกษตรกร สมาชิกสภาฯ องค์กร

เกษตรกร รับฟังประเด็นปญัหา แนวทาง

ปูองกัน/แก้ไข ปัญหาเรง่ด่วนที่มีผลกระทบต่อ

เกษตรกร/การบรหิารจัดการขององคก์ร

เกษตรกร 

 - ประสานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประมวลผลหาข้อสรุป เสนอหน่วยงานใน

พืน้ที่พจิารณาแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

 - จัดทําข้อเสนอแนะเชงินโยบายส่งต่อ สกช. 

ประมวลผลภาพรวมเสนอแนวทางกาํหนด

นโยบายแก้ไขปัญหา 

สกช.     สกจ.ตาก และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการข้าวครบ

วงจร 
 

๑. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้เกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัย 

ลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิม่

รายได้ในครัวเรือนเกษตรกร 

๒. เพื่อส่งเสรมิการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในชุมชน/

จําหน่าย เพิ่มโอกาสทางการ

แข่งขันและรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓. เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตและ

ผู้รับซือ้ 

 - ประชุมกําหนดวิธกีาร 

 -  ชีแ้จงการดําเนินงานโครงการฯ 

กลุ่มเปูาหมาย คือ เกษตรกร และ

ผู้ประกอบการ(รับซือ้) สหกรณ์, โรงสี ฯลฯ 

- อบรมถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทนุ 

เทคโนโลยกีารผลิตข้าวปลอดภัย และการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การบรหิารจัดการองค์กร 

(สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร) 

- ปรับปรุงพื้นที/่สนับสนุนปัจจัยการผลิต  

แก่กลุม่เกษตรกร/สหกรณ์  

- ติดตาม/ตรวจสอบมาตรฐานแปลงและ

ผลผลิต /ให้คําแนะนํา 

กษ.  

 

   สนง.กษ.ตาก

,สนง.กจ.ตาก,พด.

ตาก, สนง.สหกรณ์

ตาก, ศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าวลําปาง, 

ชป.ตาก, สนง.

พาณิชย์จังหวัดตาก

,สนง.การค้าภายใน

จังหวัดตาก,ข้าว

จังหวัดตาก,สกจ.

ตาก และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 
แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

 ๓. โครงการ

ข้าวโพดเลีย้ง 

สัตว์ครบวงจร 

๑. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุให้

เกษตรกรผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ลดต้นทุนการผลิต   

๒. เพื่อส่งเสรมิการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ใช้ใน

ชุมชน/จําหน่าย  

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแขง่ขัน

และรองรับการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

๓. เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตและผูรั้บ

ซือ้ 

 

- จัดประชุมคณะทํางาน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 

- จัดประชุมเกษตรกรกลุ่ม เปาูหมาย 

เพื่อชีแ้จงการดําเนินงานโครงการ / 

คัดเลือกเกษตรกรกลุม่เปูาหมายเข้าร่วม

โครงการ 

- อบรมถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทนุ, 

เทคโนโลยกีารผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และ

การผลิตเมล็ดพันธุ ์

- ปรับปรุงพื้นที่ก่อนดําเนินงาน 

- ติดตาม/ตรวจสอบมาตรฐานแปลงและ

ผลผลิต /ให้คําแนะนํา 

กษ.     สนง.กษ.ตาก,สนง.กจ.

ตาก,พด.ตาก, ศวพ.ตาก

สนง.สหกรณ์ตาก, 

ศูนยว์จิัยพชืไร่นครสวรรค์

พาณิชยจ์ังหวัดตาก,

การค้าภายในจังหวัดตาก

สกจ.ตาก และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 

๔. โครงการมัน

สําปะหลัง 

ครบวงจร 

ส่งเสรมิและพัฒนาความเข้มแข็ง

ในการผลิตมันสําปะหลงัแก่

เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลงั 

พร้อมทั้งคัดเลือกแหล่งสาธิต

และวิจัยสายพันธุ์เพิ่มผลผลิต 

พัฒนาการจัดการองค์กร การ

ปลูกมันสําปะหลงั การรวบรวม 

แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การตลาด ตลอดจนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการผลิต 

- จัดประชุมคณะทํางาน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  

- กําหนดกลุม่เกษตรกร/พืน้ที่เปูาหมาย  

- อบรมถ่ายทอดความรู้การลดต้นทนุ 

เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงดิน 

- ส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกรให้มีศูนย์รวมลาน

ตาก 

 - สรา้งความสัมพันธแ์ละพฒันา

เครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูปผู้

จําหน่าย และผูใ้ชป้ระโยชน์ 

กษ.  

 

   สนง.กษ.ตาก,สนง.กจ.

ตาก,พด.ตาก, ศวพ.ตาก, 

สนง.สหกรณ์ตาก, 

ศูนยว์จิัยพชืไร่นครสวรรค์

,พาณิชยจ์ังหวัดตาก,

การค้าภายในจังหวัดตาก

,สกจ.ตาก, วิทยาลัย

เกษตรฯ, โรงงานแมส่อด

สตาร์ชจํากัด และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
แนวทาง

พัฒนา 
แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

 ๕. โครงการ 

โคเนื้อครบวงจร 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความเข้มแข็ง 

ในการเลี้ยงโคเนือ้แกก่ลุ่มเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโค  ทั้งในด้านการจัดการองคก์ร 

การเลี้ยงโคเนือ้ การควบคุมโรคและ

สุขาภิบาลสัตว์ การตลาด ตลอดจน 

การวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

 

-  ประชุมคณะทํางานฯ  กําหนดวิธกีาร

ดําเนินงาน 

- คัดเลือกเกษตรกรและแหลง่เรียนรู้การ 

เลี้ยงโค 

 - จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพือ่ให้

ความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงโคเนือ้ 

แก่เกษตรกร 

- สนับสนุนแม่โคพันธุ์ด/ีส่งเสรมิแปลงปลูกพืช

อาหารสัตว์ 

- เชื่อมโยงกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกลุ่มผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ (ข้าวโพดเลีย้งสัตว์, มันสําปะหลงั) 

 - ติดตาม/ตรวจสอบมาตรฐานแปลง 

และผลผลิต /ให้คําแนะนํา 

กษ.     ปศจ.ตาก, ศูนย์

วยิัยและบํารุง

พันธุ์สัตว,์ 

สหกรณ์ตาก, 

(นกส.๓ สทพ. 

นทพ.),พาณิชย์

จังหวัดตาก,

การค้าภายใน

จังหวัดตาก

สกจ.ตาก  

และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

๖. โครงการส่งเสริม

การปลูกหญ้าเน

เปียร์ทดแทนพืน้ท่ี

ปลูกข้าวและ 

มันสําปะหลังท่ีไม่

เหมาะสม  

1. ลดพืน้ที่ปลูกข้าวและมันสําปะหลงัใน

เขตที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม 

๒. แก้ไขปญัหาปรมิาณผลผลิตข้าว  

และมันสําปะหลงัไม่สอดคล้องกับ

ปรมิาณความต้องการ 

๓. เกษตรกรสามารถผลิตพืชอาหารสัตว์

เพื่อจําหน่าย หรือผลิตเพื่อการเลี้ยง 

โคเนือ้ของตนเองได ้

๔. ขยายผลสู่การศกึษาการตั้งโรงงาน

ไฟฟาูชีวมวล 

- กําหนดแนวเขตพืน้ที่ดําเนินงานโครงการฯ  

ต.วังประจบ อ.เมืองตาก  

จ.ตากและคัดเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ 

พืน้ที่เปูาหมาย ๕๐๐ ไร่ 

- อบรมให้ความรู้เร่ืองการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

(หญ้าเนเปียร์ ๑) 

- สนับสนุนกล้าพันธุห์ญ้าเนเปียร์ 

- ติดตามผลการดําเนินการ บูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลโครงการเพิ่มเติม   

กษ.  

 

   กจ.ตาก,ปศจ.

ตาก,ชป.ตาก, 

พด.ตาก, อบต.

ในพื้นที่  

และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ปีฐาน

๒๕๕๗ 

พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

๑. ทรัพยากรทางการเกษตร 

ดนิ น้ํา ตลอดจนปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตรไดร้ับการ

พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู 

ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

๒. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล 

โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากร ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และ

ปัจจัยผลผลติทางการเกษตรมี

ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

 

๑. มกีารศึกษาแนวทางขยาย/

ปรับปรุง พื้นท่ีชลประทาน

ครอบคลุมทุกอําเภอจังหวัดตาก 

และดําเนินการเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน

ได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี  

ตามแผนงาน/โครงการ 

 

 

๒. ทรัพยากรดิน น้ํา ปุาไม้ ไดร้ับ

การฟื้นฟู โดยการมสีว่นรว่มของ

ชุมชน (ไม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ ไร)่ 

 

๓. สัดสว่นนักท่องเท่ียวในแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น  

(รอ้ยละ ๒ ต่อปี) 

๑๐๓,๘๕

๘ ไร่ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ ๕ 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ ไร่ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ ๒ 

เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ ๕ 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ ไร่ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ ๒ 

เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ ๕ 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ ไร่ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ ๒ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ชลประทานเพื่อการเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง 

๒. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การผลิตและลดต้นทุน 

๓. สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร 

โดยใชห้ลักการความยั่งยืนถาวร

ของระบบปุา ธรรมชาติมาเป็น

แนวทางในการทําการเกษตร  

(วนเกษตร) 

๔. สง่เสริมและสนับสนุนแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

๑. โครงการศึกษาแนวทาง

ขยาย/ปรับปรุง พื้นท่ี

ชลประทาน และบริหาร

จัดการน้ําอย่างเหมาะสม 

๒ โครงการชุมชนอยู่ร่วมกับ

ปุาอย่างยั่งยืน  

๓. โครงการสง่เสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
แผนงาน/

โครงการ 

พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

๑. พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

ชลประทานเพื่อ

การเกษตรให้มีประ

สิทธ ิภาพและเป็นไป

อย่างทั่วถึง 

๒. ฟื้นฟูทรัพยากร

การผลิตทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการ

ผลิตและลดต้นทนุ 

๓. สนับสนนุการผลิต

สินค้าเกษตรกร โดย

ใช้หลักการความ

ยั่งยืนถาวรของระบบ

ปุา ธรรมชาติมาเป็น

แนวทางในการทํา

การเกษตร (วน

เกษตร) 

๔. ส่งเสริมและ

สนับสนุนแหล่ง

ท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

๑. โครงการศึกษา

แนวทางการ

ขยาย/ปรับปรงุ 

พืน้ที่ชลประทาน 

และบริหารจัดการ

น้ําอย่างเหมาะสม 

๑. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร

จัดการน้ํา และปรับปรงุระบบ

ชลประทานให้สามารถใช้งานได้

อย่างเต็มประสิทธภิาพ 

๒. เพิ่มพืน้ที่ชลประทานในพืน้ที ่

ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม 

๑. ศึกษาความเหมาะสมและความคุม้ค่า

การดําเนินการเพิ่มพืน้ที่ชลประทานตาม

พืน้ที่ที่เกษตรกร/อปท. เสนอความต้องการ 

๒. ปรับปรุงระบบชลประทานให้สามารถใช้

งานได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ 

๓. สง่เสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ําใหมี้ส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสม 

กษ. 

อบจ. 

อบต. 

 

 

   กษ./ชป./มท./

อบจ./อบต./

โครงการ

ชลประทาน

ตาก 

๒. โครงการชุมชน

อยู่ร่วมกับปุา

อย่างยั่งยืน 

( โดยการปลูกพชื

คนืปุาปลอดภัย

จากสารพิษ) 

 

 

 

 

1. เพื่อลดปัญหาการบุกรุกปุา

รักษาสมดุลทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับชมุชน

อย่างย่ังยืน 

๒. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีาร

ปรับเปลี่ยนระบบพืชเชิงเดี่ยวสูก่าร

ทําวนเกษตร 

๓. เพื่อลดการใชส้ารเคมีและ

ปุยเคมีให้นอ้ยลง 

๔. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในกลุม่

เกษตรกร 

๕. เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพ

ดีและผลผลิตที่ได้ปลอดภัยสําหรับ

ผู้บริโภค 

๖. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

๑. สํารวจพืน้ที่และจํานวนเกษตรกรที่

ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่มี

ปัญหาการบุกรุกปุา และมีปัญหาที่ดินทํากนิ 

๒. อบรมใหค้วามรู้เรื่องการปลูกพชืระบบ

วนเกษตรกร การทําปุยอินทรีย ์

๓. สนับสนนุกล้าพันธ์ุพชืที่มีความเหมาะสม

กับกับพื้นที่ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด 

อาทิ บุก, กาแฟ, ลูกเนียง เป็นต้น   

๔. ส่งมอบกล้าพันธ์ุใหเ้กษตรกรผู้เข้าร่วม

โครงการฯ ปลูกในพืน้ที่ /เกษตรกร

ดําเนินการ 

๕. ติดตามผลการดําเนินการ บูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลโครงการ

เพิ่มเติม   

กษ./ทส.     สนง.ทสจ.

ตาก, 

กจ.ตาก 

สภจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

 ๔. โครงการสง่เสริม

การทอ่งเท่ียวเชิง

เกษตร 

เพื่อสง่เสริมการแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ในการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร

จังหวัดตากกับเกษตรกรจังหวัด

อ่ืน เกษตรกรในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน ตลอดจน

เกษตรกรจากภูมภิาคอ่ืน ซึ่งจะ

สง่ผลให้เกิดการพัฒนางานและ

คุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 

๑. สํารวจจุดท่องเท่ียวเชิง

เกษตร  

๒. ประสานงานกับสถานท่ี

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อการดําเนินงานร่วมกัน 

๔. เชื่อมโยงผู้ให้บรกิารการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

๕. ประชาสัมพันธ์ 

 

กระทรวง

ท่องเท่ียว

และกีฬา 

(กท.) 

    สนง.ท่องเท่ียว

และกีฬาจังหวัด

ตาก, กษ.ตาก, 

อบต., อบจ. 

สนง.จ.ตาก,  

และหนว่ยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 96 ~ 
 

   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ปีฐาน

๒๕๕๗ 

พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

ภาคเกษตรกรรมจังหวัด

ตากนํางานวิจัยและพัฒนา

ไปสูก่ารปฏบัิติอย่างเป็น

รูปธรรม และถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร

อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

คุณภาพผลผลติสู่

มาตรฐานสากล 

 

๑. มกีารวิเคราะห์ศักยภาพสินค้า

เกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี

อย่างรอบดา้น อย่างน้อย ๑ ชนดิ

สนิค้า/ปี 

 

๒. เกษตรกร นําภูมิปัญญาท้องถิ่น/

สัมมาชีพต้นแบบดา้นการเกษตร  

ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมสร้างมูลคา่เพิ่ม/ลด

ต้นทุนการผลติ สามารถเพิ่มรายได้/

ลดรายจา่ยครัวเรือน ไดไ้มน้่อยกว่า 

รอ้ยละ ๕ 

 ๑ ชนดิ 

 

 

 

 

รอ้ยละ ๕ 

๑ ชนดิ 

 

 

 

 

รอ้ยละ ๕ 

๑ ชนดิ 

 

 

 

 

รอ้ยละ ๕ 

๑. สง่เสริมและสนับสนุนให้มี

การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพสินค้า

เกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

๒. สง่เสริมให้มกีารนําภูมิปัญญา

ท้องถิ่น/แปลงสัมมาชีพต้นแบบ เป็น

แหลง่เรยีนรู้/ศึกษาดูงานให้กับ 

ยุวเกษตรกร/เกษตรกร เพื่อนําไป

ประยุกต์ใชใ้นการประกอบอาชีพ

เกษตรกรธรรมชาตมิาเป็นแนวทาง

ในการทําการเกษตร (วนเกษตร) 

๑. โครงการวิเคราะห์

ศักยภาพสินค้าเกษตรท่ี

เหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี  

๒. โครงการยกระดับ

ความคดิติดอาวุธทาง

ปัญญาสรา้งสัมมาชีพท่ัว

แผ่นดนิ 

๓. โครงการสื่อสารข้อมูล

ดา้นการเกษตรสูเ่กษตรกร 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

๑. ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการศึกษา

วิเคราะหศ์ักยภาพ

สินค้าเกษตรที่เหมาะสม

กับสภาพพื้นที ่

๑. โครงการศึกษา

วิเคราะหศ์ักยภาพสินคา้

เกษตรที่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่  

 

เพื่อใหมี้ขอ้มูลด้านการ

ผลิต และการตลาด ราย

พืช เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจวางแผนการ

ปูองกันแก้ไขปัญหา และ

พัฒนาของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประกอบการตัดสินใจใน

การประกอบอาชีพใหก้ับ

เกษตรกร 

๑. ศึกษา วิเคราะห ์ข้อมูลศักยภาพ

สินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับพืน้ที่  

๒. ศึกษาความเหมาะสมรายชนิด ทั้ง

ด้านการผลิต การตลาด,ปัจจัย

สนับสนุน และปจัจัยเสี่ยง 

๓. ศักยภาพและความต้องการของ

เกษตรกรในพื้นที่  

พณ./กษ.     กษ.ตาก,กจ.

ตาก, ปศจ.

ตาก, ประมง

จังหวัดตาก, 

พาณชิย์จังหวัด

ตาก, การค้า

ภายในจังหวัด

ตาก และ

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริมให้มีการนํา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/

แปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

เป็นแหล่งเรียนรู ้/ 

ศึกษาดูงานใหก้ับ 

ยุวเกษตรกร/เกษตรกร 

เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพ

เกษตรกรธรรมชาติ 

๒. โครงการยกระดับ

ความคดิติดอาวุธทาง

ปัญญาสร้างสัมมาชีพ 

ทั่วแผน่ดิน 

 

 

 

 

เกษตรมแีหล่งเรียนรู ้

และโอกาสในการเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาสัมมาชีพเด่น

ของจังหวัด และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรให้

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ของตนเองได ้

๑. คัดเลือกสัมมาชีพต้นแบบ  

จังหวัดละ ๒ แห่ง (๒ อาชีพ) 

๒. สนบัสนนุวัสดุการผลิต และเตรยีม

ความพร้อมแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

และจัดทําเปน็ฐานถา่ยทอดองค์

ความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจ 

๓. นําเกษตรกรที่ใหค้วามสนใจเข้า

ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

๔. ติดตาม ประสาน ให้คําแนะนํา 

๕. ประมวลผลองคค์วามรู้จาก 

แปลงสัมมาชีพต้นแบบ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

สกช. 

 

  

    สกจ.ตาก  

และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

 

ปรับปรุง/พัฒนาแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

จัดฝกึอบรม/ศึกษาดูงาน/พัฒนาองค์ความรู้ 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงาน 

แหล่ง 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
พ.ศ. 

2557 

พ.ศ.

2558 

พ.ศ.

2559 

พ.ศ.

2560 

 ๓. โครงการสื่อสาร

ข้อมูลดา้นการเกษตร 

สูเ่กษตรกร 

 

๑.) เผยแพร่ผลการ

ดําเนินงานของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องด้านการเกษตรสู่

เกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และประชาชน

ท่ัวไป 

๒.) สร้างการมสีว่นรว่ม

ของเกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และประชาชน

ท่ัวไป 

๓.) รับรูค้วามต้องการของ

เกษตรกร องค์กร

เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป 

 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน 

สื่อวิทยุ/Social Network/บอร์ด

ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว 

นําเสนอข้อมูลการดําเนินงาน 

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภาค

เกษตรกรรม/ข้อมูลข่าวสารดา้น

การเกษตรท่ีสําคัญ ตลอดจน

นโยบายของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

ดา้นการเกษตร 

 

สกช. 

 

  

    สกจ.ตาก  

และหนว่ยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 
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พ.ศ. 2555 

ที่ 889/2555  

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกจิจังหวดัตาก (กรอ.) 

ที่ 891/2555 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทาํงานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

ที่ 1847/2555 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรยี์

จังหวัดตาก 

ที่ 2310/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ

แทรกแซงตลาดมันสาํปะหลัง ระดับจังหวัด 

ที่ 1/2555 

คําสั่งคณะอนุกรรมการติดตาม

กํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด 

จังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานํา

ระดับจังหวดั จงัหวดัตาก เพิ่มเติม 

ที่ 824/2555 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน

เกษตรกรเพื่อรักษาเสถยีรภาพราคายาง 

ที่ 907/2555 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการประกวดเกษตรกร

ปราดเปรื่องดา้นการผลิตข้าว 

ที่ 7/2555 

คําสั่งคณะกรรมการนโยบายขา้ว

แห่งชาต ิ

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแล

การรับจํานําระดับจงัหวดั (เพิม่เติม) 
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พ.ศ. 2556 

ที่ 685/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน

เกษตรกรรมจังหวัดตาก 

ที่ 1299/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทาํงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์

ระดับจังหวดั จงัหวดัตาก 

ที่ 2418/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 

2557 จังหวัดตาก 

ที่ 2782/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง ยกเลิกคําสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐกจิจังหวัดตาก

และคณะทํางานจดัทําสถติิผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดตาก (GPP) 

แบบ Bottom up 

ที่ 2/2556 

คําสั่งคณะกรรมการกํากับและขับ 

เคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ ์

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแหง่ชาติ

ด้านการสหกรณร์ะดับจังหวัด 

ที่ 1/2556 

คําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลอื

เกษตรกรและผู้ยากจน 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 

ที่ 2083/2556 

คําสั่งคณะกรรมการเพื่อแก้ไข

ปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก

ผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทาํงานกํากบัดูแลมาตรฐานการแทรกแซงตลาด

ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ระดับอําเภอ 

ที่ 87/2556 

คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 255๗ 

ที่ 42/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทาํงานพิจารณาเขตพืน้ที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมบรเิวณลุ่มน้าํแม่ตาวท้องที่ตาํบลพระธาตุผาแดง 

ตําบลแมต่าว และตําบลแม่กุ อําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

ที่ 125/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทาํงานดาํเนนิโครงการเสริมสรา้งความมัน่คง

อาหารประมงด้านน้ําจดื ระดบัจังหวัด 
 

ที่ 359/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้

โครงการพักหนีเ้กษตรกรรายย่อยและประชาชนผูม้ีรายได้นอ้ยที่มี

หนีค้งคา้งต่าํกวา่ 500,000 บาท ผ่านสหกรณ/์กลุม่สหกรณ์ 
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พ.ศ. 255๗ 

ที่ 630/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกจิจังหวดัตาก (กรอ.จังหวดัตาก) 

ที่ 1963/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรูณาการแก้ไขปัญหาหนีส้ินจงัหวัด

ตาก 

ที่ 2534/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer 

Market) ระดับจังหวดั 

ที่ 2568/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เร่ือง จัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสนิค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ

ครบวงจร ระดับจังหวัดและแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนนิการแกไ้ข

ปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด 

ที่ 2605/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะทาํงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer 

ที่ 2712/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 
แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัตาก 

ที่ 2938/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะทาํงานเพื่อดําเนนิงานจดัตลาดนัดขา้วเปลือก จงัหวัด

ตาก 

ที่ 3004/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะทาํงานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ด้านการเกษตร 

ที่ 3118/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร

ชาวสวนยางรายยอ่ยเพื่อประกอบอาชีพเสรมิ ระดับจังหวัด 

ที่ 1253/2557 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เร่ือง จัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสนิค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ

ครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัดและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการแกไ้ข

ปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัด 

ท่ี 388/2557 

คําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัด

ตากอย่างย่ังยนื 

แต่งตั้งคณะทาํงานขับเคลื่อนการบรหิารจัดการสินคา้ขา้วของ

จังหวัดตากอย่างยั่งยืน 

ท่ี 1/2557 

คําสั่งคณะอนุกรรมการกํากับและ

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดา้นการ

สหกรณ์ระดับจังหวัด 

แต่งตั้งคณะทาํงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรว์าระแห่งชาติดา้นการ

สหกรณ ์จังหวัดตาก 

ที่ 15/2557 

คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายสือ่สาธารณะภาค

เกษตรกรรม แบบมีส่วนร่วม 
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พ.ศ. 255๘ 

ที่ 1/2558 

คําสั่งคณะอนกุรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์ จังหวดัตาก 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฝน

ทิ้งช่วงในพืน้ที่ลุม่แม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดตาก 

ที่ ๑/2558 

คําสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 1 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 1 

ที่ 2/2558 

คําสั่งคณะอนกุรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการ

ผลิตสินค้าเกษตร ภายใตก้ารบริหารจัดการพื้นทีแ่ปลงใหญ ่จังหวัด

ตาก 

ที่ 1/2558 

คําสั่งอนุกรรมการพฒันาการเกษตร

และสหกรณ ์จังหวัดตาก 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฝน

ทิ้งช่วงในพืน้ที่ลุม่แม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดตาก 

ที่ 1/2558 

คําสั่งคณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณข์อง

จังหวัด 

ที่ 4/2558 

คําสั่งคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการมันสําปะหลัง 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนนิการบริหารจัดการ

ตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด 

ที่ 6/2558 

คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที ่8/2557 และคาํสั่ง ที่ 

9/2557 และแต่งตั้งคณะอนกุรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาการบริหารจัดการผลไมท้ัง้ระบบ 

ที่ 354/2558 

คําสั่งอําเภอเมืองตาก 

เรื่อง ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขวกิฤตภัยแล้ง (ทีมประเทศไทยระดับ

ตําบล) 

ที่ 17/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและการพฒันาการ

แปรรูป “บุก” จังหวัดตาก 

ที่ 1729/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและแต่งตั้ง

คณะกรรมการประสานการแกไ้ขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด 

ที่ 3113/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง 

ที่ 2912/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประสานการดําเนินโครงการอนรุักษ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จังหวัดตาก 
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พ.ศ. 255๙ 

ที่ 704/2559 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ

เกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากการทําเกษตรพันธสัญญา 

ที่ 659/2559 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในภาคการเกษตรและชนทบระดับจังหวัด 

ที่ 522/2559 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวน

ยางพารารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับอําเภอ 

ที่ 291/2559 

คําสั่งจังหวัดตาก 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

ที่ 2067/2559 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารโครงการสนับสนนุเงินช่วยเหลือ

ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผูป้ลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 

ระดับจังหวัด 

ที่ 2044/2559 

คําสั่งจังหวัดตาก 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอนิทรีย์จังหวัดตาก 

ที่ 1725/2559 

คําส่ังคณะกรรมการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนเิวศระดับจงัหวดัตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชงินเิวศเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

ที่ 1/2559 

คําสั่งคณะอนกุรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน 6 มาตรการ ตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 

จังหวัดตาก 

ที่ 2/2559 

คําสั่งคณะอนกุรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งทมีงานการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมโอกาสในการ

แข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

(แปลงใหญข้่าว) จังหวัดตาก 

ที่ 3/2559 

คําสั่งคณะอนกุรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งทมีงานการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมโอกาสในการ

แข่งขันสินค้าเกษตร ดว้ยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

(แปลงใหญ่ผัก) จังหวัดตาก 

ที่ 403/2559 

คําสั่งอําเภอเมืองตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารโครงการสนับสนนุเงินช่วยเหลือ

ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผูป้ลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 

ระดับอําเภอ 
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1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   ประธานคณะทํางาน 

2. นายอรรถพงษ์  สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        รองประธานคณะทํางาน 

3. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

4. นายศิวรัตน์  แจ่มจํารูญ  ตัวแทนองคก์รเกษตรกร    คณะทํางาน 

5. น.ส.เสาวลักษณ ์ วิเชียรสวรรค์ ตัวแทนองคก์รเกษตรกร    คณะทํางาน 

6. นายชัยจตุพักตร ์ถริะวันธุ์  ประธานสมาพันธ์ SMS ไทย จ.ตาก  คณะทํางาน 

7. นายประยูร  นายอง  ตัวแทนองคก์รเกษตรกร    คณะทํางาน 

8. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

9. นายสมเพชร  สุรยิวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

10. นายภูรินท์  พิพัฒพลธนัน  ตัวแทนองคก์รเกษตรกร     คณะทํางานและเลขานุการ 

11. นายเกรยีงไกร  โทนสังข์อินทร์ พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน ชีแ้จง และให้คําแนะนําในการจัดตั้งและพัฒนาองคก์รเกษตรกร 

2. ให้คําปรึกษาและแนะนํา และหารือ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คณะทํางาน คณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ/ตําบล กรรมการองค์กรเกษตรกร ในการจัดทําข้อมูลวิธีการผลิต 

การตลาด ต้นทุน รายได้ของสินคา้เกษตรชนิดนั้นๆ พรอ้มแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหาสินคา้เกษตร 

3. ให้คําปรึกษา กรรมการองค์กรเกษตรกรในการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรและ

การตลาด เพื่อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจ/กจิกรรม ให้บริการสมาชิกและการดําเนินงานขององคก์รเกษตร 

4. ให้คําแนะนําและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงการดําเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรราย

สินคา้เกษตร ที่จัดตั้งขึ้นกับองคก์รเกษตรกรรายสินคา้อื่น หรือภาคภีาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อ

ประโยชน์แก่เกษตรกรและองคเ์กษตรกร 

5. ให้คําปรึกษาแก่องค์กรเกษตรกรในการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน  

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

 

 

 

 

คณะทํางานพัฒนาองค์กรเกษตรกร 
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1. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   ประธานคณะทํางาน 

2. นายมานิตย์  พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        รองประธานคณะทํางาน 

3. นายเครื่อง  เสมา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

4. นายสุรยิา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

5. นายเจริญ  อ่อนแกว้  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

6. นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

7. นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

8. นางลํายงค ์ แสงประจักร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

9. นางสมศร ี จีค๋รีี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

10. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

11. นายพนม  สินสอน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก         เลขานุการคณะทํางาน 
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้บรรลุวัตถุประสงคต์ามพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และยุทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2557 – 2560 

2. รว่มดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล – อําเภอ โดยผ่านกระบวนการ

มีส่วนร่วมจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เสนอแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ที่เกิด

จากกระบวนการมีส่วนร่วมเช่ือมโยงระดับล่างสู่บน 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ 
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อําเภอเมืองตาก 
1. นายอนุรักษ ์ พึ่งอนิทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะทํางาน 

2. นายสุริยา  มาเกิด   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายประนอม  ออ่นนุม่  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      คณะทํางาน 

4. นายสมโภช  ตรวจนอก  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายนัน  เพ็งอําไพ   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

6. นายสนทิ  นอ้ยสุ่ม   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายประเทือง  สุขเกษม  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

8. นายประสาน  ปัญญาคง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

9. นายรัก  เครือใย   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

10.นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

11.นายสมเพชร สุรยิวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      เลขานกุารคณะทํางาน 

อําเภอบ้านตาก 
1. นายอรรถพงษ์  สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    ประธานคณะทํางาน 

2. นายจักกฤษ  เกตุกลมเกลา  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       รองประธานคณะทํางาน 

3. นางแสงเงิน  ใจจันทร์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล     คณะทํางาน 

4. นายอดิศักดิ์  แก้ววรรณ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

5. นายสุจิน  เสอืคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายทศวรรษ  คําพ่วง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

7. นายจักรพงษ์  ทองใบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นางนงคราญ  อินทร์ป่ัน  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่า น คณะทํางาน 

9. นายนเรศ  ยมเกิด   ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

10.นายมนัส  จันทร์มา  ตัวแทนเกษตรกร       คณะทํางาน 

11.นายทอง  ยมเกิด   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน เลขานุการคณะทํางาน 

อําเภอวังเจ้า 
1. นายเจรญิ  ออ่นแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะทํางาน 

2. นายสวัสดิ์  โนนสูง   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายสรวศิ  ปั้นวงศ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายสมเกียรต ิ จิตตรีพรต  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายบุญส่ง  สมุทรธารนิทร์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

6. นางรัตนาภรณ์  โคกขํา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

7. นายวราห์  นายกตน้  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นายสมเกียรต ิ เจรญิสิงห์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

9. นายพงษ์พัฒ  ประมวล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

1๐.นายพนม  สินสอน   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล     เลขานุการคณะทํางาน 

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอ จังหวัดตาก 
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อําเภอสามเงา 
1. นายคธาเทพ  เหลอืงอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะทํางาน 

2. นายทิน  จันทะบุรี   ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       รองประธานคณะทํางาน 

3. นางจุฑามาศ  ขวัญใจ  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายปรีชาพล  สงค์โพธ์ิ  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายเป๊ียก  ปัญญาสุข  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายบุตร  อยู่สุข   ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายแสนทอง  ก้นปล้อง  ผู้แทนเกษตรกระดับหมูบ้่าน       คณะทํางาน 

8. นายจักรกฤษณ์  จิว๋ทา  ผู้แทนเกษตรกระดับหมูบ้่าน       คณะทํางาน 

9. นายสุเทพ  ขันขาว   ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

10.นางสาวระวีวรรณ  ชื่นประทุม ตัวแทนเกษตรกร        คณะทํางาน 

11.นางสาววราภรณ์  เพชรแจ้ง  ตัวแทนเกษตรกร        เลขานุการคณะทํางาน 

อําเภอแม่สอด 
1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายสมชาย  ใจพูน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

3. นางลํายงค ์ แสงประจักร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

4. นายบุญส่ง  คําวาด  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายแดง  ในหล้า   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายบุญสี  ภุมลา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายศักดิ์ชัย ถนอมทรัพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

8. นายอนุสรณ์ ทวชีัยไพศาล  ตัวแทนเกษตรกร        คณะทํางาน 

9. นายวิชัย  ต๋าคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

10. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

11. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เลขานุการคณะทํางาน 

อําเภอแม่ระมาด 
1. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

3. นายรอด  ถนอมสนิ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายสิทธิพล  ตระกูลวนาสุข ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายคิ๊ตุ  บัวแก้วสายทิพย ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายสัมพันธ์  ยะปายต๋า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

7. นางสาวกัญญาภัค  ล่าอูบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นางจันทร์หอม  จันธิดา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

9. นายยุงยุต  สีน้ิวงาม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางน 

10. นางสาวปิญาพัฒน์  ญาณศักดิ ์ ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

11. นางจรยิากร  พร้าวเอยีด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน เลขานุการคณะทํางาน 
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อําเภอพบพระ 
1. นางสมศรี  จีค๋ีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายกําพล  เข็มฤทธ์ิ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

3. นายภราดร กานดา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

4. นายเพลนิ  รอดสันเทียะ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายสิงหค์ํา  ทา้วอสิระกุล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

6. นายศุภกร  อนิตาไซ ้  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

7. นายประทวน  แสงทอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล  คณะทํางาน 

8. นายพัชรวัชร  สุวรรณคีรี  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

9. นายบัญชา  อนิหลอ่  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

10. นายอาเจขะ  หยเีปรียะกู ่  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

11. นายสมหมาย  หอมวงษ์  ตัวแทนเกษตรกร        เลขานุการคณะทํางาน 

อําเภอท่าสองยาง 
1. นายมานิตย ์ พณินา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายกรวร์ี  ธรรมาภวิาท  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

3. นายบุญเสริม  ชัยโรจน์ปัญญา ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายคุณากร  ชาตรีวินิจทอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นางอําพร  สถาพรผ่องสกุล  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นางจารุณี  พจนากุลคีรี  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายสมบูรณ์  ทรัพย์สนิพนาไพร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นายอภชิาย  กาจนสูตร  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

9. นายชาติชาย  ขยันกิจธํารง   ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

10. นายวรวุธ  จิตแก้วใส  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

11. นายพิสษิฐ์  แมห่ละเจรญิพร ตัวแทนเกษตรกร   เลขานุการคณะทํางาน 

อําเภออุ้มผาง 
1. นายสมเดช  ล่าลี ้   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายปัญญา  ชาญชาตวิรีะ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       รองประธานคณะทํางาน 

3. นายเล็ก  หาญทอ   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายดนุพล  สิงห์แกว้  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายพศวีร์  ศรีโสภาบุปผา  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายหมอ่เจเก่  จําเริญการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายสุพรรณ  ดอกเกี๋ยง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นายสีวัน  เตยีมโมง่  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

9. นางสาวจรุญรัตน์  ดวงดาว  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

10. นางไอรนิ  พรมมาเตียม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

11. นางธัญญารัตน ์ ปาล ี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน เลขานุการคณะทํางาน 

 



~ 110 ~ 
 

มีอํานาจหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอําเภอทั้ง

ระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสํารวจข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน 

สถานการณท์างการเกษตรในพืน้ที่ของอําเภอ สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพื้นที่ของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 

5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา 

ปาล์มน้ํามัน อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าการดําเนินการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิต

ทางการเกษตรบางชนิดล้นตลาด 

4. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืน้ที่แกไ้ขปัญหา พรอ้มแจ้งสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ 

5. ระดมความคิดสร้างสัมมาชีพต้นแบบของอําเภอ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา และร่วม

สนับสนุนการเตรยีมความพร้อมเป็นฐานถา่ยทอดความรู้แก่เกษตรกรจากแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

6. สนับสนุน ส่งเสรมิ และประสาน การถา่ยทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร 

ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองคก์รเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

7. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล อําเภอ และเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนฯ ส่งให้สภา

เกษตรกรจังหวัดวิเคราะห์ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

8. ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารด้านการเกษตร 

9. รับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดือน 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 
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อําเภอเมืองตาก 

1. นางอูบคํา  เครอืกลดั    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

2. นายใน  อิม่เอี่ยม     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

3. นายวุฒิชัย  เรืองเดช    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

4. นายกฤษตฤน  แกว้จีน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

5. นายสงกรานต์ สุขจิตร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

6. นายลํา  เปรมสน     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

7. นายคณิต  อามาตย ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

8. นายศักดิ์  บุตรวงษ ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

9. นายไพโรจน ์ เครอืกลัด    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

10. นางไพรรัตน ์ เครอืมี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

11. นายสุบิน  ฟักทองอยู่    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

12. นายปณิทัศน์  วงศส์กุลจาง   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

อําเภอบ้านตาก 

1. นายรุง่โรจน์  รอดมา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

2. นายสยาม  ใจกล้า    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

3. นายสวรรค ์ ใจมูล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

4. นางพะเยาว ์ กุหลาบแก้ว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

5. นางศิรกิานดา  เกตกลมเกลา้   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

6. นางวาสนา  เงินแจง้    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

7. นายสมวุฒิ  วุ่นอภัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

8. นายนิกร  สุขสบาย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

9. นางสาวเทียม  ทองปาง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

10. นายมงคล  บัวติ๊บ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

อําเภอวังเจ้า 

1. นายไชยยนัต์  ทวีทรัพยล์ําเลศิ   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

2. นายวีระ  สิงห์พลงาม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

3. นายบุญทนั  สสีัน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

4. นายประมิน  มากม ี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

5. นางสุนันทา  อินทรวงษ์    ผู้แทนเกษตรกร 

 

คณะผู้ปฏบิัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล ๙ อาํเภอ 
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อําเภอสามเงา 
1. นายวรพล  ยามา     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
2. นายสมใจ  เกิดศิร ิ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
3. นายณรงค ์ ประดิษฐ์พุม่    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
4. นายจรัญ  พลูเขียว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
5. นางจํานงค ์ เกิดละมาตร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
6. นายสุวรรณ  เปีย้หลี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
7. นางสาววิภา  ยาวิชัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

อําเภอแม่สอด 
1. นายสมยศ  หมื่นอาจยิม้    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
2. นางกัญจนา  คําแกว้    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
3. นางธัญพร  ติ๊บสุข    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
4. นายอัศวิน  สุรยิะวงษา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
5. ส.อ.พิชัย  ปัญญาท ู    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
6. นายแจวา ท้องฟูาจําเนียร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
7. นางนิจนรนิทร ์ แสนหาญ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
8. นายสิงห์แก้ว  สี่หมืน่    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
9. นายสิงห์ทอง  ต๊ะส ุ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
10. นายเกษม  พมิพ์สังข์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
11. นายเพ็ชร  เบี้ยส ุ     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
12. นายสมศักดิ์  อินอุดออน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
13.นางธิคัมพร  รอดวิชัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
14. นายแดง  ในหล้า     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
15. นายประเสรฐิ แกว้ทันคํา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

อําเภอแม่ระมาด 
1. นายมูล  ตุย้ขม     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
2. นายกวนิ  กวสีุขมั่นคง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
3. นายพงษ์พัฒน์  มัน่คงวาจา   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
4. นางมณฑา  ชื่นเพยีร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

อําเภอพบพระ 
1. นายธีรพงษ์  แซก่อื    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น  
2. นายนบพร  อ่อนคํา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
3. นายกมลศักดิ ์ มังกรอัศวศักดิ์   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
4. นายทรงศักดิ์  อัครรุ่งโรจน์   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 
5. นายจรัญ  โรจนชัยกุล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
6. นางสรติา  ผดุงเทศ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
7. นางสุรนิดา  ทรงประสิทธิพล   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
8. นายวีรภัทร  แซล่ ี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
9. นายเล่ง  แซ่ม้า     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
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อําเภอท่าสองยาง 
1. นายอรรถสิทธิ์  มะโนวงศ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
2. นายเทยีนชัย  พิมลศรทอง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
3. นางบัวผดั  ดีแขก     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
4. นายเซกึ  วนาสรณ ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
5. นายสมชาย  รักเผา่ชาวดอย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
6. นายแรม  ไพรศาลสายชล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
7. นายต้าจุ่ย  วนาเฉลมิศักดิ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
8. นายคําจนัทร ์ พนัธ์ศรธีัญรัตน์   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
9. นายอัครชัย  ไพรมนตรา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
10. นายดีพอ  อดุมพอ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
11. นายทวีรัฐ  แปเปอูพัฒนา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

อําเภออุ้มผาง 
1. นายมาฆะ  ดนยัสนิทวี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
2. นายจอปรีพอ  สดศรสีายชล   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
3. นายอดิเรก  สาครบุปผา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
4. นายพิทักษ์  ธาํรงศลีธรรม   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
5. นายทีปกร  มาลีศรีอมร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
6. นางบุญแถว  สารเรอืน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
7. นายซูโค ่ ฉัตรพงศ์เลอเลิศ   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

 

มีอํานาจหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

1. รวบรวมจัดทําข้อมูลพืน้ฐานด้านการเกษตรในตําบล 

2. รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการ

ปูองกันภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่ตําบล/อําเภอ 

3. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลการผลิต ต้นทุน และรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้ง

เสถียรภาพด้นราคาของสินค้าเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนข้อมูลด้านหนี้สินภาคเกษตร ในท้องที่

ตําบล/อําเภอ 

4. จัดทําเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ เสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร

ส่วนตําบลและเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน 

5. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข 

พรอ้มแจ้งคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สภา

เกษตรกรแห่งชาติ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสนั 962 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  โทร 08-7212-7020 
 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ 1 

นางสมศร ี จีค๋รีี   77/1 ม.3 ต.วาเล่ย ์อ.พบพระ จ.ตาก    โทร 08-2395-6109 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๒ 

นายมานติย ์ พิณนา  8/1 ม.1 ต.แมห่ละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก    โทร 08-1281-8705 
 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

นายประนอม  อ่อนนุ่ม  213 ม.2 ต.โปงุแดง อ.เมือง จ.ตาก โทร 08-1040-9573 

นายสุรยิา  มาเกิด   139 ม.11 ต.แม่ทอ้ อ.เมือง จ.ตาก  โทร 08-1707-3979 

นายอนุรักษ์  พึง่อนิทร์  4/1 ม.4 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก  โทร 08-9563-8365 

นายอรรถพงษ์  สาดทอง  163 ม.10 ต.ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก โทร 08-4573-5818 

นายพนม  สนิสอน  141 ม.9 ต.นาโบสถ ์อ.วังเจา้ จ.ตาก โทร 08-7197-2414 

นายคธาเทพ  เหลอืงอรุณ  28/3 ม.4 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก  โทร 08-3631-5968 

นางลํายงค ์ แสงประจักร์  157 ม.1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก  โทร 08-9907-4156 

นายสมชาย  ใจพูน  143 ม.4 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก   โทร 08-1045-2369 

นายเครื่อง  เสมา   222/4 ม.4 ต.แม่ระมาด อ.แมร่ะมาด จ.ตาก  โทร 08-5049-6216 

นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ ์ 36/4 ม.8 ต.ขะเนจือ้ อ.แม่ระมาด จ.ตาก   โทร08-0512-8075 

นายกรวีร์  ธรรมาภิวาท  59 ม.8 ต.แม่อสุุ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก     โทร 08-2175-4095 

นายกําพล  เข็มฤทธิ ์  97 ม.15 ต.ครีรีาษฎร ์อ.พบพระ จ.ตาก    โทร 08-9270-8918 

นายสมเดช  ล่าลี ้  238 ม.4 ต.แม่กลอง อ.อุม้ผาง จ.ตาก  โทร 08-6208-0012 
 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) 

นายสวัสดิ์  โนนสงู  4/141 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก     โทร 08-9858-7602 

นายเจริญ  ออ่นแกว้  290 ม.4 ต.นาโบสถ ์อ.วงัเจา้ จ.ตาก       โทร 08-1039-2038 

นายสมเพชร  สุรยิวงษ ์  38 ม.1 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก     โทร 08-7527-6857 

นายภราดร  กานดา  15/1 ม.6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก    โทร 08-9812-7265 

นายรุจ  ศรีงาม   455 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แมส่อด จ.ตาก   โทร 08-6080-5760 

 

 

 



 


