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พระราชดาํรัส พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดลุยเดช 

ในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณป์ระมง 

และสมาชิกผู้รับนมสดเขา้เฝา้ฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา 

เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2530 

 

 

 

การกสิกรรมและอาชพีในด้านเกษตรทุกทุกอย่าง ย่อมต้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายด้าน  

ด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูก เปน็ต้น  

และอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้น และเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลแล้ว 

ก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจ าหนา่ยผลผลิตที่ตนได้ท า ฉะนัน้ทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน  

ความขยันหมั่นเพยีรในการผลิต ความรู้ในวิชาการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่  

ทั้งความรู้ที่จะต้องประสานกันหมด 
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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 

 โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและ

การตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูป

ของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิ

และการมสีว่นร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพดา้นราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่าง

แท้จริงและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐดา้นการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสู่

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้

บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ

เกษตรกรในการดําเนนิกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี้ 

 

เลม่ที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก                      ราชกิจจานุเบกษา                   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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สารจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

  

เรียน พี่น้องเกษตรกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมระดับ

จังหวัดตาก ระดับประเทศ ดิฉัน ขอน้อมนําพระราชดําริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ “สร้างป่า สร้าง

รายได้” เป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูปุาไม้ เพื่อให้ประชาชน

สามารถอยู่ร่วมกับปุาและมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่

ทําลายปุาไม้ โดยการปลูกปุาร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกไม้

หลายๆ ระดับ หลายๆ ชนิด มีทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมา 

นอกจากจะทําให้ชาวบ้านมีรายได้แล้ว ยังทําให้มีปุาไม้เพิ่มขึ้นอีกทาง

หนึ่งด้วย..” 

มาถึงปีนี้ พุทธศักราช ๒๕๕๘ บัดนี้นับว่า สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ก้าวย่างจากการที่มี

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติป ีพ.ศ.2553 ถอืได้วา่ 5 ปี และคงจะต้องทบทวนเหลยีวหลังไป 38 ปี 

กว่าจะได้มาเป็น พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่เกษตรกรมีสถาบันองค์กรเกษตรกรเป็นของ

ตนเอง ภายใต้สภาวิชาชีพ ที่ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมว่าด้วย การเพาะปลูก การเลีย้งสัตว์ การประมง และ

กจิการอันที่มีประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.255๓  

ประเทศไทยเป็นชาติกสิกรรมและเป็นคนไทยส่วนใหญ่ที่มีวิถีชีวติ วัฒนธรรมหลายๆเรื่อง ล้วนสะท้อน

ถงึความเป็นตัวตน อัตลักษณ ์ที่ผูกพันกับภาคเกษตรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจังหวัดตากก็มีเกษตรกร

เป็นภาคประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นรากฐานปัญหา ที่มีผลกระทบต่อวีถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ที่จะขอ

สะท้อนให้สังคมรับรู้คือปัญหาที่ดิน ที่ไร้เอกสารสิทธิ์ ปัญหาของการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และปัญหา

ของราคาพืชผลตกต่ําโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง และข้าว ล้วนเกิด

จากเกษตรกรจังหวัดตากไม่สามารถต่อรองระดับโครงสร้างเชิงนโยบายกับกลุ่มพ่อค้าสมาคม ผู้ประกอบการ

คา้และโรงงานแปรรูปได้ ก่อเกดิภาวะหนีส้ิน ยากจน 

จังหวัดตากเป็น 1 ใน 13 จังหวัดที่มีพืน้ที่เขาหัวโล้นที่ถูกบุกรุก 706,990.20 ไร ่คดิเป็น 10.29% 

ของพืน้ที่ปาุไม้ในจังหวัดทั้งหมด จํานวนผู้บุกรุก 104,052 ราย โดยที่จังหวัดตากมีเนือ้ที่ 10,254,156 ไร่ 

ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คงต้องถามถึงปัญหาที่ดินที่ส่งผลกระทบที่มีต่อ

เกษตรกรรายย่อยในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ชุมชนดั่งเดิม ที่สูญเสียอาชีพ ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่จะส่งผลต่อ

เศรษฐกจิชุมชน ที่จะก่อเกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกจิที่เกษตรกรจังหวัดตากยากที่จะเข้าถงึ เพราะประเด็น

ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ขาดหายไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ขาดมิติการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

จากภาคเกษตรกรรม ซึ่งต้องประกอบด้วยความชอบธรรมและสร้างสรรค์ คุ้มครองภูมิสังคม แบ่งปัน
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ผลประโยชน์อย่างสมดุลและสมประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยจังหวัดตาก หรือไม่??? และต้อง

ตอบโจทย์ว่าด้วยบริบทของพื้นที่จังหวัดตาก ที่เป็นปัญหาการใช้พื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกันที่เก่ียวข้องกับปัญหาเกษตรกรจังหวัดตาก หนีไม่ได้ตามตัวบทกฎหมาย 3 ประเด็น 

๑) มาตรการทวงผืนปุาด้วยแผนแม่บทปุาไม้ 

๒) ยุทธศาสตรเ์ขาหัวโล้น จังหวัดตากเป็น 1 ใน 3 จังหวัด 

๓) เขตเศรษฐกจิพิเศษให้เพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติ เขตปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบัน

พืน้ที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรรายย่อย 

ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยจะอยู่และเอาตัวรอดอย่างไร? ในการประกอบการ

สัมมาชีพแบบมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน ที่จะต้องขอฝากไว้ต่อการเสนอขับเคลื่อนภารกิจเชิงนโยบาย 

 

ด้วยความปรารถนาดี 

                 โสภาพรรณ  กาสมสนั 
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นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสนั 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

นางสมศรี  จ๋ีครี ี

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คนที่ 1 

นายมานิตย์  พิณนา 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คนที่ 2 

คณะผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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นางพิมพ์อณัสฐ  ถาวรกันต ์

หัวหนา้สาํนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

นางสาวกนกวรรณ  ตันตคิะเนด ี

หัวหนา้ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร 

คณะผู้บริหารสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
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สภาเกษตรกรจังหวัด 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
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โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัด (สภจ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาเกษตรกรจังหวัด 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดั คนที ่๑ 

(๑) 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๑๘) 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวดั 
(๑) 

ประกอบด้วย 

๑.ผู้แทนเกษตรกรระดับอําเภอ ๑๖ คน          ๒.ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดั คนที ่๒ 

(๑) 
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สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (สภจ.ตก.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสกสรร สุรสิทธนิุสรณ์ 

 

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก นางสมศรี  จ๋ีคีรี 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๑ 

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 
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อํานาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

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. แตง่ตัง้คณะทํางานเพื่อดําเนินการใดๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบญัญัตินี้ 

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  
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  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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนา้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

หัวหนา้ 

ฝ่ายอํานวยการ 

นักจัดการงาน
ท่ัวไป 

หัวหนา้ 

ส่วนยทุธศาสตร์ 

การเกษตร 

นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน 

หัวหนา้ 

ส่วนขับเคลื่อนและ 

การมสี่วนร่วม 

นักวขิา
การเกษตร 

นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน 

หัวหนา้ 

ส่วนประเมนิผลและ

กํากับการบรหิาร

จัดการทีด่ ี
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บุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (สกจ.ตก) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพิมพ์อณัสฐ  ถาวรกันต ์

หัวหนา้สาํนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

น.ส.ปุณยาพร ดํารงวุฒิชัย 

นักจัดการงานท่ัวไป 

 

หัวหน้าฝุายอํานวยการ 

 

 

ว่าง 

 

ว่าง 

 

ว่าง 

หัวหน้าสว่นขับเคลื่อน

และการมีส่วนรว่ม 

น.ส.กนกวรรณ ตันติคะเนดี 

หัวหน้าสว่นยุทธศาสตร์

การเกษตร 

 

หัวหน้าสว่นประเมินผล

และกํากับการบรหิาร

จัดการท่ีดี 

น.ส.ศภุิสรา สิงหค์ูณ 

นักวิเคราะหน์โยบาย 

และแผน 

นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร ์

นักวิขาการเกษตร 

น.ส.แสงอรุณ ประเสริฐธิติกุล 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
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อํานาจหน้าที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

 

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 
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งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 372,674.31 

รายรับ : ตุลาคม 5๗ – กันยายน 5๘ 

รับจัดสรรจาก สกช. ปี ๒๕๕๘ 4,889,340.59 

รายรับดอกเบีย้ 7,529.88 

รายรับอื่น 0 

รวมรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 4,895,450.25 

รายจ่าย : ตุลาคม 5๗ – กันยายน 5๘ 

รายจ่ายบุคลากร 1,720,602.50 

ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทน 761,170 

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 

งบดําเนินงาน 2,222,872.84 

งบรายจ่ายอื่น 216,658 

รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 4,921,303.34 

เงนิงบประมาณคงเหลือ ปี ๒๕๕๘ 348,241.44 

สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดงบประมาณ ป ี2558  

รายจ่ายบคุลากร 

ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทน 

งบด าเนินงาน 

งบรายจ่ายอ่ืน 
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สรุปแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 

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 ๒๕๕๘ 
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 

- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหน้าที่, แนวทางการดําเนินงาน/ตามยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแห่งชาติ และภารกิจอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ /สภา

เกษตรกรจังหวัดตากตลอดจนเผยแพร่และขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร

แห่งชาติ  

- สนับสนุนให้เครือข่ายสภาเกษตรกร สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้อย่างต่อเน่ือง โดยร่วมกันปฏิบัติงานสํารวจ 

รวบรวม และประมวลข้อมูลด้านการผลิต การตลาด รวมท้ังข้อมูลปัญหาความต้องการ สินค้าเกษตรที่

สําคัญจังหวัดตาก ภายใต้กิจกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก และกิจกรรม

สนับสนุนนโยบายรักษาเสถยีรภาพราคาสินค้าเกษตรและแกไ้ขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ 

- สนับสนุนการประชุมผู้ประสานงานคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอ 9 อําเภอจํานวน ๑๗๘ คน อย่าง

ต่อเน่ือง ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แก่ผู้ประสานงานคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล รวม ๑๗๘ คน เพื่อเตรียม

ความพร้อมของคณะผูป้ฏิบัติงานระดับตําบลและผูป้ระสานงานคณะทํางานระดับอําเภอในการดําเนิน

กจิกรรมการรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกรในเขตพื้นที่ 9 อําเภอของจังหวัดตากในปี 2559 ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์วิธีการ ท่ีกําหนดตามระเบยีบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 

2558 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

 ๒. ประชุมสภา

เกษตรกรจังหวดัและ

คณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับจังหวดั 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓) 

๑.) การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวดัและ

คณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับจังหวดั 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑.) สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดและคณะทํางาน

สภาเกษตรกรจังหวัด มี

ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข

ปัญหาและเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาด้านเกษตร 

กรรมในพื้นที่ อ ย่าง เป็น

ระบบ 

สกช. 

(๖๑๙,๐๕๐) 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม 

๖ คร้ัง และมีการติดตาม สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัดตากในแต่ละคร้ัง อนึ่ง หากการประชุมฯ คร้ังใดมีวาระหารือ

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้เรียนเชิญผู้แทน

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูล

ประกอบการจัดทําข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรม

เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 

๒.)การประชุม

คณะทํางานด้าน

ยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและ

งบประมาณ และ 

คณะทํางานกิจการ

สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก 

(แผนปฏิบัติงานฯ 

สกจ.ตาก) 

๑.) คณะทํางานสภา

เกษตรกรจังหวดั มีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหา

และเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาด้านเกษตร กรรม

ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

สกช. 

(๓๔,๐๗๐) 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดประชุมคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

แผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ รวม ๓ คร้ัง และ คณะทํางาน

กิจการสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม ๑ คร้ัง เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติและแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

สกจ.ตาก/ 

คณะทํางาน

สภาฯ  
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

 ๓. การประชุมสภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิ

และคณะกรรมการ/

คณะกรรม

อนุกรรมการ สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิ

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓) 

๑.) การประชุมสภา

เกษตรกรแหง่ชาติ และ

คณะกรรมการ/คณะ

กรรมอนุกรรมการ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑.) ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัด (สมาชิกสภาเกษตรกร

แห่งชาติ) ในฐานะตัวแทน

เกษตรกรจังหวดัตาก มสี่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ด้านเกษตรกรรมอย่างเป็น

ระบบ 

(อํานาจหน้าที่ตามพรบ.สภา

เกษตรกรแหง่ชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓) 

สกช. 

(๒๒๒,๒๐๘) 
 

หมายเหตุ :  

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของ

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดในฐานะคณะ

กรมการ/คณะทํางาน ของ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เบกิจา่ยจากงบประมาณ

ของสํานักงานสภา

เกษตรกรแห่งชาติ โดย

สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดสํารองค่าใข้จา่ย

ดังกล่าวไปก่อน 

- ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับแต่งตั้งและเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการสภาเกษตรกร

แห่งชาติ รวม ๔ คณะประกอบด้วย 

  ๑.) คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและงบประมาณ 

  ๒.) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ

แข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร  สิทธิที่ดินทํากิน  

สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนและหนีส้ินเกษตรกร 

  ๓. )  คณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสาธารณะภาค

เกษตรกรรม แบบมีส่วนร่วม 

  ๔.) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

บรหิารจัดการผลไม้ทั้งระบบ 

สภจ.ตาก  

 

 ๔.) ประสานการ

ดําเนินงานกับสภา

เกษตรกรจังหวดัและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓) 

๑.) ประสานนโยบายการ

ดําเนนิงานระหวา่ง

องค์กรเกษตรกร 

เกษตรกร สถาบันวิจัย 

สถาบันการศกึษา และ

หน่วยงานของรัฐ  

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๑. )  สภา เกษตรกรจั งหวัด 

ประสานและบูรณาการพัฒนา

แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ า น

การเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

สกช. 

(๑๙๐,๐๑๐) 
 

หมายเหตุ :  

ขับเคลื่อนโดยกลไกการ

ดําเนินงานของ

คณะทํางานฯ ซ่ึงเบิก

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางาน/ผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงานสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก เข้าร่วมประชมุในฐานะคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อเป็นผู้แทนเกษตรกรใน

การนําเสนอสภาพปญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 

 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๒. สร้างความเข้มแข็ง 

กลุ่ม/องคก์ร/สถาบัน 

เกษตรกร ให้สามารถ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตร

อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยนื 

 

- ๑ . )  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เครือข่ายผู้แทนเกษตรกร 

(เพื่ อเป็นแกนนํ าในการ

ถ่ ายทอดความรู้ ในการ

บริหารจัดการกลุ่ม องค์กร 

สถาบันเกษตรให้ มีความ

เข้มแข็งและสามารถบริหาร

จัดการตนเองได้) 

๑.) สร้างความรู้ความเข้าใจ

ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

เกษตรกรแก่กลุ่มเกษตรกร

แกนนําเพื่อเป็นแกนนําในการ

ถา่ยทอดความรู้ในการบริหาร

จัดการกลุ่ม องค์กร สถาบัน

เกษตรให้มีความเข้มแข็งและ

สามารถบริหารจัดการตนเอง

ได้ 

 (ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนินการ) 

  - ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรจังหวัดตากมี

งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรฯ 

อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้จัดประชุมช้ีแจง

แนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหน้าที่, แนวทางการ

ดําเนินงาน/ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ

ภารกิจอื่นๆ ภายใต้โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่าย

เกษตรกร ให้แก่คณะทํางาน /คณะผู้ปฏิบัติงาน สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ตลอดจน พิจารณาคัดเลือก

เครือข่ายผู้แทนเกษตรกรฯ ร่วมศึกษาดูงาน /ฝึกอบรมฯ 

ภายใต้ภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัด /สภาเกษตรกร

แห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร นําความรู้ที่ได้รับ

ถา่ยทอดสู่กลุ่มเกษตรกร องค์กร เกษตรกรในพื้นที่ 

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 ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๑.การจัดทํา

ฐานข้อมูลระดับ

หมู่บ้าน ตําบล 

อําเภอ จังหวัด เป็น

ฐานข้อมูลทาง

เศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อใชใ้นการ

พยากรณ์และ

ปูองกันความเสี่ยง

สําหรับเกษตรกร

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๑. กิจกรรมรับขึน้

ทะเบียนเกษตรกรและ

องค์กรเกษตรกร 

(อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓) 

๑.) กิจกรรม

ตรวจสอบ/จัดทํา/รับ

ขึน้ทะเบียนบัญชี

รายชื่อเกษตรกร 

จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

(งานที่ สกช. 

มอบหมาย) 

 

๑.) สภาเกษตรกรแห่งชาติมี

ทะเบียนบัญชีรายชื่อ

เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

สําหรับการเลือกตัง้ผู้แทน

เกษตรกร สมาชิกสภา

เกษตรกรแหง่ชาตแิละ

สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด ซึ่งจะครบวาระในปี 

2559 ต่อไป 

สกช. 

(๑๙๔,๔๖๕) 

 

๑.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร จังหวัดตาก 

๒.) ตรวจสอบความซ้ําซ้อนทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจาก สกช.  

๓.) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร  

๔.) ประกาศกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน

เกษตรกรในเขตพืน้ที่จังหวัดตาก  

๕.) ประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ถือว่าได้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว 

(ติดประกาศ ณ ที่ทําการกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน) 

๖.) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 ๗.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก 

สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  

 

๒.) กิจกรรมรับขึน้

ทะเบียนองคก์ร

เกษตรกร 

(งานที่ สกช. 

มอบหมาย) 

 

๑.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ มี

กลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียน

อ ง ค์ ก ร เ ก ษ ต ร ก ร กั บ

สํ านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก และได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ

ผลิต การแปรรูป และการ

บรหิารจัดการ 

หมายเหตุ : 

 ใชง้บประมาณ

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน  

ของ สกจ.ตาก  

 

- ประชาสัมพันธ์และรับขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

- รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก  
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
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.) เกษตรกรมีขอ้มูลดา้นการเกษตร

เพื่อประกอบการตัด สินใจและ

ปรับปรุงการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

 ๒.) คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอและคณะผู้ปฏบิัติ งาน สภา

เกษตรกรระดับตาํบล  

มีขอ้มูลประกอบการจัดทําข้อเสนอ

การแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

ตอ่สภาเกษตรกรจังหวัดตากและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

สกช. 

(๑๖๔,๒๕๖) 

- คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับตําบล ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
สินค้าเกษตรที่สําคัญในจังหวัด และข้อมูลประเด็นปัญหาหารือแนวทางปูองกัน 
แก้ไขปัญหา และพัฒนาเกษตรกรรม ในพื้นที่  ๙ อําเภอ จังหวัดตาก ใช้
งบประมาณภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก 
และกิจกรรมสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีเปูาหมายการสํารวจ 
๑๑,๓๔๐ ชุด จากการดําเนินการสํารวจข้อมูลฯ ข้างต้น สามารถรวบรวมแบบ
สํารวจได้ทั้งสิ้น ๗,๒๐๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๗ ของเปูาหมาย ทั้งนี้ ข้อมูล
จากการสํารวจฯ ข้างต้น สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากจะได้นําไป
ประกอบการจัดทําข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวัด
ตากต่อไป 

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

สื่อสารงานสภาสู่

ประชาชน 

 

๑.) เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ 

สกช. และ สกจ. ที่เกี่ยวข้องด้าน

การเกษตรสู่เกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

๒.) สรา้งการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร องคก์รเกษตรกร และ

ประชาชนทั่วไป 

๓.) รับรูค้วามต้องการของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร ประชาชนทั่วไป 

 

สกช. 

(๑๙๘,๐๐๐) 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากดําเนนิกิจกรรมประชาสัมพันธ ์ดังนี้ 

 ๑.) จัดนิทรรศการเผยแพร่การดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในงานการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ใน

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๖ 

ระหว่างวันที่  

๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อําเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก  

 ๒.) การจัดจ้างพมิพ์จดหมายข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

รวม ๕ ครั้งๆ ละ ๑,๕๐๐ ฉบับ  

 ๓.) รายการวิทยุ ตั้งแต่ ก.พ. – ก.ย. ๕๘ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท ดําเนินการ

เผยแพร่การดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากและข้อมูลด้านการเกษตรผ่าน

รายการวิทยุทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์  

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  : ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บูรณาการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน 

ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๑. สรา้ง

กระบวนการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วนใน

การกําหนด

นโยบายและวาง

แผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่าง

เป็นระบบ 

๑. กิจกรรมขับเคลื่อน

แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัด

ตาก 

 

๑.  โครงการจัดทํ า

แผนพัฒ นา เ ก ษ ตร 

กรรมระดับจังหวัด 

 

๑.) เพื่อให้มีการจัดทํา

แผนพัฒนาเกษตรกรรมใน

ระดับจังหวัดทีเ่กิดจากการ

สะท้อนปัญหาและความ

ต้องการของเกษตรผู้มีส่วนได้

เสียอย่างแท้จริง นําไปสู่การ

เสนอเพื่อแก้ไขปญัหาในระดับ

ผู้กําหนดนโยบาย 

สกช. 

(๑๘,๔๑๔) 

- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่จังหวัดตาก พิจารณานําแผน /โครงการ ภายใต้แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ใช้ประโยชน์ในการ

ดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของ

จังหวัดตาก  

 - สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานสภาเกษตรกร

ระดับอําเภอ ๙ อําเภอ จังหวัดตาก นําแผนงาน/โครงการ และ ข้อเสนอ

การแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภายใต้

แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  และ

นําเสนอในการเข้าร่วมประชุมในฐานะ คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานใน

ระดับจังหวัด 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณานําแผนงาน/โครงการ และข้อเสนอฯ ไป

ดําเนินการ/บรรจุในแผนงานโครงการ/สนับสนุนการดําเนินการพัฒนา

ภาคเกษตรกรรม 

สกจ.ตาก  
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ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก  : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความม่ันคงในอาชพี 

: ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์อย่างยั่งยนื 

: ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 

แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ฯ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย ตอบสนอง

ความต้องการของ

ตลาด 

๒. สรา้งมูลค่าเพิ่ม และ

การลดต้นทุนในการ

ผลิตสินค้าเกษตร ให้

สามารถแข่งขนัได้ 

๓. พัฒนาระบบ

คมนาคมขนสง่และ

ศูนย์กลางในการ

รวบรวมผลผลิตและ

กระจายสินค้าเกษตร 

๑. กิจกรรม

สนับสนุนนโยบาย

รักษาเสถียรภาพ

ราคาสินค้าเกษตร

และแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรอื่น 

๑.) โครงการ

สนับสนุนนโยบาย

รักษาเสถียรภาพ

ราคาสินค้าเกษตร

และแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรอื่น 

๑.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นหา

ข้อส รุปประ เด็ นปัญหาที่ มี

ผลกระทบต่อการประกอบ

อ า ชี พ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ข อ ง

เกษตรกร และการบริหาร

จัดการขององค์กรเกษตรกร  

รวบรวม  วิ เ ค ร าะห์ สภ าพ

ปั ญ ห า  เ ส นอห น่ ว ย ง าน ที่

เกี่ ยวข้องดํ า เนินการแก้ ไข

ปัญหา 

สกช. 

(๔๒,๖๔๑) 

 

หมายเหตุ : 

การจัดทํา

ข้อเสนอ

ขับเคลื่อน 

โดย

คณะทํางาน/

คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

สภา

เกษตรกร 

๑) การจัดทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม 

    - จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ผู้แทนองค์กรเกษตร เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาหรือแนวทางพัฒนา ปูองกัน 

แก้ไข 

    - ประสานข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล ผู้แทนเกษตรกรระดับ

หมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

ปูองกัน แก้ไขที่หลากหลายรอบด้าน 

     ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาหรือแนวทางพัฒนา ปูองกัน แก้ไข ที่

เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 

๒) จัดประชุมเสวนาเพื่อระดมความเห็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ปนเปื้อนสาร

แคดเมียมลุ่มน้ําแม่ตาว จังหวัดตาก ในการแก้ไขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฯ 

ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและการกําหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ําแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   - นําปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูองกันหรือแก้ไข 

   - ส่งต่อปัญหาที่เกินขีดความสามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ให้สํานักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สภจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

 ๒. กิจกรรมพัฒนา

ศั กยภาพแข่ ง ขั น

สินค้าเกษตร 

๑.) กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพแขง่ขันสินค้า

เกษตร 

๑.) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายชนิด  

๒.) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

คุณภาพ  

๓.) ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน

ระบบพืชเชิง เดี่ยวสู่ การทําวน

เกษตร 

๔.) ลดปัญหาการบุกรุกปุารักษา

สมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 

สกช. 

(๗๖,๗๙๕) 

๑.) จังหวัดตาก โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดตาก สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ให้แก่

เกษตรกร ตามข้อเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๒.) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

     - รับสมัครเกษตรผู้ประสงค์ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ 

     - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เ ร่ืองการวางแผนการผลิตและ

การตลาดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์   

ทสจ.ตาก// 

สภจ.ตาก และ 

สกจ.ตาก 

  ๒.) โครงการข้าวครบ

วงจร 

 

๑.) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุให้

เกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัย ลด

ต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มรายได้ใน

ครัวเรือนเกษตรกร 

๒.) เพื่อส่งเสรมิการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในชุมชน/จําหน่าย 

เพิ่มโอกาสทางการแขง่ขันและ

รองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

๓.) เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตและผูรั้บ

ซือ้ 

กษ. การเพิ่มพืน้ที่ผลิตข้าวปลอดภัย (GAP) การลดต้นทุนการเพาะปลูก

ข้าว และการส่ง เสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นแผนการ

ปฏิบัติงานฯ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงานฯ อย่างไรก็ตาม ตามเปูาหมายโครงการข้าวครบวงจร 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม

และสนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าวใหต้รงตามความประสงค์กลุ่ม

เกษตรกรเปูาหมายตามโครงการฯ ทั้งนี้ จากการติดตามการ

ส่งเสริมเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และการปรับปรุงคุณภาพเมล็ด

พันธุ์ และการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค (GAP) ของศูนย์

เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง พบว่าพื้นที่เปูาหมายโครงการข้าวครบวงจร 

จํานวน ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ ต.แม่สอด อ.แม่สอด, ต.เกาะตะเภา 

และ ต.ตากตก อ.บ้านตาก ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

สนง.กษ.ตาก

,สนง.กจ.ตาก,พด.

ตาก, สนง.สหกรณ์

ตาก, ศูนย์เมล็ดพันธุ์

ข้าวลําปาง, ชป.ตาก

, สนง.พาณิชย์

จังหวัดตาก,สนง.

การค้าภายในจังหวดั

ตาก,ข้าวจงัหวัดตาก

,สกจ.ตาก และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๓.) โครงการ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครบวงจร 

๑.) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้เกษตรกรผลิตข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ลดต้นทนุการผลิต   

๒.) เพื่อส่งเสรมิการผลิต

เมล็ดพันธุ์ขา้วโพดเลีย้งสัตว์

ใชใ้นชุมชน/จําหน่าย  

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ

แข่งขันและรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓.) เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตและ

ผู้รับซือ้ 

กษ. 

 

- คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอท่าสองยาง ส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง มี

การจัดตั้งและรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จําหน่ายให้แก่ผู้รับซือ้  

 - สหกรณ์จังหวัดตาก โดยสหกรณ์นคิมแม่สอด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด  

จ.ตาก ดําเนินการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์เป็นเครือข่ายเกษตรกรผลิต

เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ ๓ 

สนง.กษ.ตาก

,สนง.กจ.ตาก

,พด.ตาก, ศวพ.

ตาก,สนง.สหกรณ์

ตาก, ศูนย์วจิัยพืช

ไร่นครสวรรค์, 

ธ.ก.ส. ตาก และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

  ๔.) โครงการมัน

สําปะหลงั 

ครบวงจร 

๑.) ส่งเสริมและพัฒนาความ

เข้มแขง็ในการผลติมัน

สําปะหลังแก่เกษตรกรผู้ปลูก

มันสําปะหลงั พร้อมทั้ง

คัดเลือกแหล่งสาธิตและวิจัย

สายพันธุ์เพิ่มผลผลิต 

พัฒนาการจัดการองค์กร การ

ปลูกมันสําปะหลัง การรวบรวม 

แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การตลาด ตลอดจนการวิจัย

เพื่อพัฒนาการผลิต ตาม

นโยบายภาครัฐ 

สกช. 

(ใชง้บประมาณ

ภายใตก้ิจกรรม

พัฒนา

ศักยภาพ

แข่งขันสินค้า

เกษตร ) 

 

สนง.การค้า

ภายในจังหวัด

ตาก 

(๓๕,๐๐๐) 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก 

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง

ด้วยระบบน้ําหยด เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และลดต้นทุนการ

ผลิตมันสําปะหลัง (เร่ิมดําเนินการ ก.พ. ๕๘) 

 - สนับสนุนการศึกษาดูงานการปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยดและการจัด

ประชุมชีแ้จงมาตรการมันสําปะหลังร่วมกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก 

 - คดัเลือกเกษตรกรเข้าร่วมการศกึษาดงูานการผลิตมันสาํปะหลงัระบบน้าํ

หยด 

 - ส่งเสริมการจัดทําแปลงปลูกมันสําปะหลังน้ําหยดนําร่องพืน้ที่จังหวัดตาก 

 - ขยายผลและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยด 

 - จัดประชุมชีแ้จงหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต

มันสําปะหลังระบบน้ําหยด ตามนโยบายภาครัฐ 

ศวพ.ตาก, สนง.

การค้าภายใน

จังหวัดตาก,สกจ.

ตาก, วิทยาลัย

เกษตรฯ, โรงงาน

แม่สอดสตาร์ช

จํากัด, และ ธ.

ก.ส.ตาก  
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๕.) โครงการโคเนือ้

ครบวงจร 

๑.) เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความ

เข้มแข็งในการเลี้ยงโคเนือ้แก่กลุม่

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค  ทั้งในด้าน

การจัดการองคก์ร การเลี้ยงโค

เนือ้ การควบคมุโรคและ

สุขาภิบาลสัตว์ การตลาด 

ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

 

มท. 

(๓๑,๖๐๐,๐๐๐) 

 

ปศจ.ตาก 

(๓๐,๐๐๐) 

 

อบจ.ตาก 

(๑๐๐,๐๐๐) 

สกช. 

(งบประมาณ

ดําเนินงานภายใต้

โครงการยกระดับ

ความคดิติดอาวุธ

ทางปัญญาฯ) 

 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงาน

และการเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เร่ือง “การ

บรหิารจัดการโคเนือ้ครบวงจรจังหวัดตาก”  

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนและการลด

ต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน ภายใต้โครงการยกระดับความคิดติด

อาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน ดําเนินการต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 - เชื่อมโยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นเจ้าภาพสนับสนุน

งบประมาณด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัด

ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรผู้

เลี้ยงโคเนือ้ จังหวัดตาก 

- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากจัดทํา “โครงการส่งเสริมการ

สรา้งรายได้เกษตรกรจากการเลี้ยงโคเนื้อ/กระบือ และลดต้นทุนการ

ผลิตอาหารโค” วงเงินงบประมาณตามโครงการ ๓๑.๖ ล้านบาท ให้

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตาก โดยประธานกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาโคเนื้อจังหวัดตาก เสนอผ่านอําเภอเมืองตาก เพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ 

ปศจ.ตาก, 

ศูนย์วจิัยและ

บํารุงพันธุ์สัตว์, 

สหกรณ์ตาก, 

(นกส.๓ สทพ. 

นทพ.), สกจ.ตาก

, สภจ.ตาก, 

สหกรณ์ตากบีฟ

จํากัด,  ธ.ก.ส.

ตาก  และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๖.) โครงการ

ส่งเสริมการปลูก

หญา้เนเปียร์

ทดแทนพืน้ที่ปลูก

ข้าวและมัน

สําปะหลังที่ไม่

เหมาะสม  

1.) ลดพื้นที่ปลูกข้าวและมัน

สําปะหลังในเขตที่เหมาะสม

น้อยและไม่เหมาะสม 

๒.) แก้ไขปัญหาปริมาณผลผลิต

ข้ าว และมั นสํ าปะหลั ง ไ ม่

สอดคล้องกับปริมาณความ

ต้องการ 

๓.) เกษตรกรสามารถผลิตพืช

อาหารสัตว์เพื่อจําหน่าย หรือ

ผลิตเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อของ

ตนเองได้ 

๔.) ขยายผลสู่การศึกษาการ

ตั้งโรงงานไฟฟูาชีวมวล 

 (ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนินการ) 

- สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก พิจารณาบรรจุ 

“โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวและ

มันสําปะหลังที่ไม่เหมาะสม” ของสภาเกษตรกรจังหวัดตากบรรจุ

ในเปูาหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก ตามนโยบายการ

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  

- จากการดําเนินงานโครงการโคเนื้อครบวงจร ซึ่งสภาเกษตรกร

จังหวัดตากดําเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องส่งผลให้

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน บางส่วนปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว

และมันสําปะหลังบางส่วนมาปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อลดต้นทุน

อาหารในการเลีย้งโคเนือ้ 

กจ.ตาก,ปศจ.

ตาก,ชป.ตาก, 

พด.ตาก, อบต.

ในพืน้ที่, สกจ.

ตาก, สภจ.ตาก 

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๔. พัฒนาและปรับปรุง

ระบบชลประทาน เพื่ อ

การเกษตรให้มีประสิทธิ 

ภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง 

๕. ฟื้นฟูทรัพยากรการ

ผลิตทางการเกษตรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และลดต้นทุน 

๖. สนับสนุนการผลิต

สินค้าเกษตรกร โดยใช้

หลักการความย่ังยืนถาวร

ของระบบปุา ธรรมชาติมา

เป็นแนวทางในการทํา

การเกษตร (วนเกษตร) 

๗. ส่งเสรมิและสนับสนุน

แหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

 ๗.) โครงการศึกษา

แนวทางการขยาย/

ปรับปรุง พื้นที่

ชลประทาน และ

บรหิารจัดการน้ํา

อย่างเหมาะสม 

 

๑.) เพิ่มประสิทธิภาพการ

บ ริหารจัดการน้ํ า  และ

ปรับปรุงระบบชลประทาน

ให้สามารถใช้งานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ 

๒.) เพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ใ น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ย ภ า พ

เพิ่มเติม 

 (ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนินการ) 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําเสนอสภาพปัญหาและความต้องการ

ระบบชลประทานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

ศึกษาแนวทางขยาย/ปรับปรุง พื้นที่ชลประทาน และบริหารจัดการน้ํา

อย่างเหมาะสมของจังหวัด และเชื่อมโยงความต้องการพัฒนาแหล่งน้ํา

ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด จากการนําเสนอสภาพปัญหาการ

ขาดแคลนน้ํา ให้โครงการชลประทานตากพิจารณา ได้รับทราบผล

จากผู้อํานวยการโครงการชลประทานตาก ดังนี้ 

   ๑.) เร่ืองการปรับปรุงฝายทดน้ําและระบบส่งน้ําใต้อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ท้อ 

รวม ๖ แห่ง โครงการชลประทานจังหวัดตากมีแผนจะดําเนินการปรับปรุง

ฯ ให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ในการใช้น้ําจาก ๔,๐๐๐ ไร่ เป็น 

๘,๐๐๐ ไร่  

  ๒.) เร่ืองสร้างอ่างเก็บน้ําผาลาด และ อ่างเก็บน้ําห้วยแม่สลิด

ตอนบน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งน้ําเข้าคลองแม่ระกา แก้ไข

ปัญหาแล้งซ้ําซาก ติดขัดด้านกฎหมายไม่สามารถดําเนินการได้

เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ อย่างไรก็ตามอยู่

ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่

เหมาะสมอื่นซึ่งไม่ใช่พื้นที่ปุาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๓.) เรื่องการสรา้งฝายถาวรกั้นแม่น้ําปิง ต้องผ่านกระบวนการศึกษา

ความเป็นไปได้ เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะกลาง โครงการ

ชลประทานตาก อยู่ระหว่างเสนอปรับปรุงโรงสูบน้ําบริเวณฝ่ังน้ําปิง 

จังหวัดตาก รวม ๑๐ จุด และขยายคลองส่งน้ําชลประทาน คาดว่าจะ

เร่ิมดําเนินการใน ปี ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ใน ปี ๒๕๖๒ 

กษ./ชป./มท./

อบจ./อบต./

โครงการ

ชลประทาน

ตาก 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

  ๘.) โครงการชุมชน

อยู่ร่วมกับปุาอย่าง

ย่ังยืน 

( โดยการปลูกพืช

คืนปุาปลอดภัยจาก

สารพษิ) 

 

 

 

 

1.) เพื่อลดปัญหาการบุกรุกปุารักษา

สมดุลทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างย่ังยืน 

๒.) ส่ งเสริมและสนับสนุ นให้ มีการ

ปรับเปลี่ยนระบบพืชเชิงเดี่ยวสู่การทําวน

เกษตร 

๓.) เพื่อลดการใชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมีให้

น้อยลง 

๔.) เพื่อเพิ่มความสามัคคีในกลุ่ม

เกษตรกร 

๕.) เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพดี

และผลผลิ ตที่ ได้ ปลอดภั ยสํ าห รับ

ผู้บริโภค 

๖.) ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

  

กษ./ทส. 

 

 - สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดทําโครงการฯ 

เสนอของบประมาณสนับสนุนการส่งเสรมิการปลูกบกุ 

- จังหวัดตาก โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก สนับสนุนหัวพันธุ์บุก จํานวน ๙,๐๐๐ 

ก.ก. เพื่อส่งเสริมการปลูกบุกลดการบุกรุกพื้นที่ปุาให้แก่

เกษตรกรคนละ ๒๐ ก.ก. หมายเหตุ : ดําเนินการต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 - สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแนว

ทางการส่งเสริมและการพัฒนาการแปรรูป "บุก" เมื่อวันที่ 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรกรและ

สหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการ

ส่งเสริมและการพัฒนาการแปรรูป "บุก" กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

สนง.ทสจ.ตาก, 

กจ.ตาก สภจ.ตาก 

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 ๙.) โครงการ

ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๑.) เพื่อสง่เสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของ

เกษตรกรจังหวัดตากกับเกษตรกรจังหวดั

อื่น เกษตรกรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

ตลอดจนเกษตรกรจากภมูิภาคอื่น ซึ่งจะ

ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนางานและคุณภาพ

ชีวติได้เป็นอย่างด ี

 (ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนินการ) 

- คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ฯ สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพืน้ที่จังหวัดตาก  

สนง.ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวดัตาก, 

กษ.ตาก, อบต., 

อบจ. สนง.จ.ตาก, 

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/ โครงการ/กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ 

แหล่ง

งบประมาณ 

(บาท) 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ สกช. แผนพัฒนาฯ ตาก 

๘.ภาคเกษตรกรรม

จังหวัดตากนํางานวิจัย

และพัฒนาไปสูก่ารปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

คุณภาพผลผลิตสู่

มาตรฐานสากล 

 ๑ ๐ . )  โ ค ร ง ก า ร

ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์

ศั ก ย ภ า พ สิ น ค้ า

เกษตรที่ เหมาะสม

กับสภาพพืน้ที่  

 

๑.) เพื่อให้มีข้อมูลด้าน

การผลิต และการตลาด 

รายพืช เพื่อประกอบการ

ตั ด สิ น ใ จ ว าง แ ผนก าร

ปูองกันแก้ไขปัญหา และ

พัฒนาของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประกอบการตัดสินใจใน

การประกอบอาชีพให้กับ

เกษตรกร 

 (ไม่ได้รับ

งบประมาณ

ดําเนินการ) 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยเครือข่ายคณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกันดําเนินการสํารวจข้อมูลต้นทุน สภาพ

ปัญหา สินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด ภายใต้กิจกรรมสนับสนุน

นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรอื่น /กิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลประกอบการดําเนินงานโครงการวิเคราะห์ศักยภาพสินค้า

เกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ตอ่ไป 

กษ.ตาก,กจ.

ตาก, ปศจ.ตาก

, ประมงจังหวัด

ตาก, 

พาณิชย์จังหวัด

ตาก, การค้า

ภายในจังหวัด

ตากและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

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. )  เ กษตรกรมี แหล่ ง

เรียนรู้และโอกาสในการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาสัมมาชีพ

เ ด่ น ข อ ง จั ง ห วั ด  แ ล ะ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพ

เกษตรให้ เหมาะสมกับ

สภาพพืน้ที่ของตนเองได้ 

สกช. 

(๑๙๘,๖๕๘) 

 

 

  

สภาเกษตรกรจังหวัดตากดําเนินการ 

๑.) จัดฝกึอบรมการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนฯ ณ แปลงสัมมาชีพ

ต้นแบบฯ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น ๖ รุ่น 

๒.) สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนให้แก่

กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์พระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

๓.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่อยอดองค์ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ ภายใน

เขตพืน้ที่จังหวัดตาก ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตําบลบ้านนา อําเภอ

สามเงา จังหวัดตากและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้จังหวัดตาก 

๔.) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการทําโปุงเทียม ให้แก่

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้ ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา 

สภจ.ตาก, 

สกจ.ตาก,

วิทยาลัยเกษตร

ฯ ตาก และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปรับแผนการดําเนินงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก  

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒560 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2557
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ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงีบประมาณ 2558 

กจิกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

และแผนปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี 2558 
************************************ 

เพื่อให้การดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง นําไปสู่การพัฒนาภาค

เกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต บรรลุตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ เก่ียวกับเกษตรกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรจังหวัดได้ดําเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแห่งชาติ และภายใต้แผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้ งสิ้น 11 กิจกรรม 

ประกอบด้วย 

๑.) กจิกรรมตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร 

๒.) กจิกรรมการสรา้งเครอืข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบล 

๓.) กิจกรรมสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไข

ปัญหาด้านการเกษตรอื่น 

๔.) กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการแขง่ขันสินคา้เกษตร 

๕.) กจิกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 

๖.) กจิกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๗.) กจิกรรมความรว่มมือกับหน่วยงานอื่น 

๘.) กิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ด้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภายใต้โครงการ

ยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดินจังหวัดตาก  

ปี 2557 

๙.) กจิกรรมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร องคก์รเกษตรกร ทราบนโยบายแผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดและการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

๑๐.) กจิกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนต าแหน่งที่วา่ง 

๑๑.) กจิกรรมจัดท าข้อเสนอเชงินโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม

ระดับจังหวัด 

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 1-5 เป็นกิจกรรมที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนดและกิจกรรมที่ 6-11 เป็น

กิจกรรมที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้พิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกเ่กษตรกรในพืน้ที่จังหวัดตาก ดังนี้ 
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๑. กจิกรรมตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

 
ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20(4) บัญญัติให้สํานักงานสภา

เกษตรกรแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่รับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร ประกอบกับระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วย

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้

ประกาศการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558- 31 

พฤษภาคม 2559   

การดําเนนิงาน 

เพื่อให้การดําเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 ในกิจกรรมที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมายให้สภา

เกษตรกรจังหวัด ดําเนินการซึ่งได้แก่ การตรวจสอบ/จัดทํา/รับขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเกษตรกรของจังหวัดตาก

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการแล้ว ดังนี้ 

๑) จัดทําแผนการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกร ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘  

๒) ตรวจสอบความซ้ําซ้อนทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจากสํานักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ  

๓) ออกคําสั่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ ๒/255๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้

ปฏิบัติงานรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวม ๑๘๑ คน และจัด

อบรมชีแ้จงการปฏิบัติงานแกเ่จ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง  

๔) ออกประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่องกําหนด วัน เวลา และสถานที่ ใน

การยื่นคําขอขึน้ทะเบียนเกษตรกรในเขตพืน้ที่จังหวัดตาก  

๕) ออกประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ถือว่าได้ยื่นคํา

ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ตามประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่ ๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ (ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบยีนครัวเรอืน ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์  

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

นายอําเภอทุกอําเภอ จังหวัดตาก  
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๘) ปิดประกาศและขอความร่วมมือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอําเภอ และประชาสัมพันธ์

จังหวัดตาก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประกอบด้วย วิทยุ , ปูาย

ประชาสัมพันธ์ ๑ จุด, จดหมายข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

๙) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก จํานวน ๑๗๘ คน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม

ราชาบุร ีบูติ๊ค โฮเทล อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบ /จัดทํา /รับขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเกษตรกร 

จังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ กําหนดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกอําเภอพร้อมกัน 

ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ และติดตามตรวจสอบรายชื่อทะเบียนเกษตรกร จํานวน 

๕๙๙ หมู่บา้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและไม่กระทบต่อแผนการปฏิบัติงานฯ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
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๒. กจิกรรมการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบล 

 
 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

สนับสนุนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

เกษตรกร สภาเกษตรกรจึงจําเป็นต้องมีกลไกดําเนินงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากล่างสู่บน โดยจัดตั้ง

เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอําเภอและเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบล และเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียม

ความพร้อมการรับขึน้ทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมจากบัญชีการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรของกรมส่งเสรมิการเกษตร

ให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกรายในพืน้ที่จังหวัดตาก เพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร

ที่ต้องทําหน้าที่เป็นตัวแทนของตนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรมตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

การดําเนนิงาน 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก แต่งตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงาน 

สภาเกษตรกรระดับตําบล เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนการดําเนินงาน

ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิน  ๑๗๘ คน พรอ้มทั้งได้ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และ

แนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายคณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก (อําเภอเมืองตาก, 

อําเภอบ้านตาก, อําเภอสามเงา และอําเภอวังเจ้า) เมื่อวันที่ 2๓ มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายคณะทํางาน /คณะผู้ปฏิบัติ 

งานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (อ.แม่ระมาด, อ.แม่สอด และ อ.พบพระ) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 

ณ ห้องประชุมโรงเรยีนแม่ระมาดวิทยาคม อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายคณะท างาน /คณะผู้ปฏิบัติงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก (อ าเภอท่าสองยาง และอ าเภออุ้มผาง) เมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้า 

OTOP ต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

  

 

 

 

 

 

 

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอ ๙ อําเภอ จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อหารือปัญหาและแนวทางพัฒนาด้านการเกษตรและการ

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

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ๆ กําหนด ในระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายสภา

เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ได้นําเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ

พัฒนาแกไ้ขปัญหาระดับพื้นที่ต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการตอบรับนํา

ข้อเสนอฯ ไปดําเนินการ/บรรจุในแผนงานโครงการ และสนับสนุนการดําเนินการ ในแต่ละอําเภอดังนี ้ 
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อําเภอท่าสองยาง 

คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอท่าสองยาง สรุปผลการติดตามการขับเคลื่อนโครงการ /กิจกรรม 

ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พื้นที่อําเภอท่าสองยาง จากการนําเสนอ

โครงการ ๑๖ โครงการ ครบคลุมพื้นที่ ๖ ตําบล พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําโครงการฯ ดังกล่าวไป

ดําเนินการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาในพืน้ที่ รวม ๙ โครงการ ประกอบด้วย 

ตําบลท่าสองยาง โครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีต (เพื่อการคมนาคมและขนส่งสินคา้เกษตร) 

ตําบลแม่อุสุ  โครงการส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกร 

ตําบลแม่หละ  โครงการส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกร (ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และ  

โครงการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยและยา 

ตําบลแม่สอง  โครงการกอ่สรา้งถนนเข้าหมู่บา้น (เพื่อการคมนาคมและขนส่งสินคา้เกษตร) 

ตําบลแม่วะหลวง  โครงการปลูกพริก 

  โครงการปลูกลูกเนียง 

ตําบลแม่ต้าน  โครงการรวมกลุ่มเกษตรกรสรา้งความเข้มแข็งเกษตรกร และ 

  โครงการกอ่สรา้งถนนเข้าพื้นที่การเกษตรทุง่กากอง 

อําเภออุ้มผาง 

คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภออุ้มผาง ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อน

การเกษตรของอําเภออุ้มผาง ตามแนวทางที่ได้จากการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนทิศทางการเกษตร

ของอําเภออุ้มผาง ร่วมกันระหว่างอําเภออุ้มผาง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเกษตรกร ผู้นําชุมชน  ประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (อําเภออุ้มผาง – ประธานคณะทํางานสภา

เกษตรกรอําเภออุ้มผาง) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่า

การอําเภออุ้มผาง โดยในส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นําเสนอหลักการและแนวทางเรื่อ งการ

ขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมอําเภออุ้มผาง ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ “ชุมชนอยู่ร่วมกับปุาอย่างยั่งยืน” ทั้งนี ้ที่ประชุมฯ ดังกล่าว มีความเห็นรว่มกันดังนี้ 

๑) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในแต่ละสาขา โดยแยกเป็นประเภทและ

พื้นที่ ให้มีความเข้มแข็ง กําหนดพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน 

และผู้นําเกษตรกร สํารวจเกษตรกรในแต่ละประเภทนําส่งสํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง พร้อมเสนอข้อมูล

ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว สําหรับพืชซึ่งที่ประชุมพิจารณาว่า ควรเร่งให้การสนับสนุนให้ครบ

วงจร ได้แก่ กาแฟ, หมาก, บุก, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (สําหรับทําเมล็ดพันธุ์) และผักปลอดสารพิษ (เกษตรแปลง

ใหญ่) 

        ๒) เร่งรัดการปลูกปุาฟื้นฟูสภาพต้นน้ําที่สําคัญ ได้แก่  ต้นน้ําแม่น้ําแม่กลองที่ตําบล  

โมโกร, ต้นน้ําลําห้วยอุ้มผาง และลําห้วยสาขาต่าง ๆ ที่บ้านยะโม่คีฯ ต้นน้ําบ้านกล้อทอ (น้ําตกทีลอซู)  

ที่บ้านกล้อทอ ตําบลแม่จัน  ฯลฯ  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นเจ้าภาพสําหรับกล้าไม้หรือ

พันธุ์ไม้ให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานปุาไม้  ที่บา้นมะโอโค๊ะ  สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือท้องถิ่นจัดหา

เอง  โดยพืน้ที่ต้นน้ําให้เน้น  กล้วย  ไผ่  ปลูกเสรมิไม้ยืนต้น   
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 ๓)  ให้หมู่บา้น /ชุมชน กําหนดกติกา ปลูกพชืเชิงเดี่ยว ตามแนวแม่น้ํา ลําธาร ลําห้วยในระยะ

ประมาณ  3 – 5 เมตร  เพื่อปูองกันการบุกรุกแหล่งน้ําธรรมชาติ  ปัญหาสารเคมีเพื่อการเกษตรปนเปื้อนใน

แหล่งน้ําปัญหาการชะล้างพังทะลายของดิน / น้ําขุ่น  และลําน้ําตืน้เขิน 

 ๔) เร่งรัดให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ์เพื่อเตรยีมการ

ขับเคลื่อนในระดับกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ และการตลาด 

 ๕) มอบหมายให้ กํานัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้นําชุมชน รว่มกับชุดปฏิบัติการประจําตําบล  ตรวจสอบ

ข้อมูลเกษตรกร  จํานวน และพื้นที่การปลูกที่สํานักงานเกษตรอําเภอได้รวบรวมไว้  ในวาระแรกให้ตรวจสอบ

ข้อมูลเกษตรกรผูป้ลูกบุก (นํารอ่ง) เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการเพาะปลูก  การขนส่ง  และการจําหน่าย  เพื่อ

ใช้ปลูกทดแทนพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  

 ๖) ทําแผนการขอคนืพืน้ที่ปาุ กําหนดพืน้ที่เปูาหมายนําร่อง 2 พื้นที่ คือ พื้นที่แม่กลองโมเดล  

กําหนดเปาูหมายพืน้ที่บุกรุกประมาณ 1,032  ไร่  ยินยอมคนืพืน้ที่แล้ว  684  ไร่, พืน้ที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

ปุาอุ้มผางบรเิวณบ้านยะโม่คี   

 

 

 

 

 

 

 
 

 โดยหลักการสําคัญที่จะให้บังเกิดผลในการปฏิบัติ  คือ การใช้กระบวนการทํางานที่มีการบูร

ณาการภารกิจงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม  และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นสําคัญมดีังนี้ 

       -  การยึดหลัก “คนอยู่ร่วมกับปุา” เน้นปรับเปลี่ยนการปลูกพืชร่วมกับการปลูกปุา 

คัดเลือกพชืเศรษฐกจิที่ต้องอาศัยรม่เงาของปุา 

       - การยึดหลัก “ทําน้อยได้มาก” ปรับวิธีการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพมากขึ้น ลดการ

บุกรุกทําลายปุา เพิ่มคุณค่าของผลผลิต เร่งการปลูกพชื ปลอดสารพษิเป็นต้น   

       - การยึดหลัก “การพัฒนาที่นําไปสู่ความสมดุล” คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลกําไร 

เมื่อเกษตรกรตระหนักได้ว่าธรรมชาติและปุาทําให้เกษตรกรมีรายได้ เมื่อนั้นเกษตรกรจะเป็นผู้ รักษาปุา และ

สิ่งแวดล้อม 
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อําเภอเมืองตาก 

คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอเมืองตาก นําเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาเสนอขอความ

อนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในการเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาอาชีพ

เกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาอาชีพการ

เลี้ยงโคขุนของเกษตรกรอําเภอเมืองตาก โดยองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดตากดําเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ

ส่งเสริมการการเลี้ยงโคขุน ตามข้อเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕7 มี

เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค พืน้ที่อําเภอเมืองตาก และพืน้ที่อําเภอใกล้เคยีง เข้ารว่มโครงการฯ รวม ๒๕๐ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

อําเภอสามเงา อําเภอเมืองตาก และอําเภอพบพระ 

การนําเสนอปัญหาการขาดแคลนน้ํา และการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรซึ่งบางส่วนอยู่ใน

เขตพื้นที่ปาุซึ่งต้องส่งคนืพืน้ที่ปาุให้กับทางราชการ ของคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอสามเงา อําเภอเมือง

ตาก และอําเภอพบพระ ต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สู่การขยายผลความร่วมมือเรื่องการพัฒนาการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยดให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตมัน

สําปะหลังในพื้นที่เพาะปลูกที่มีจํากัด และลดปริมาณการใช้น้ําในการเพาะปลูก โดยเชื่อมโยงการดําเนินงาน

ดังกล่าวกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก ภายใต้แนวทางการบรหิารจัดการมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘ 

การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยดของคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการ

มันสําปะหลัง  สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาดูงานการปลูกมันสําปะหลัง

ระบบน้ําหยดและการจัดประชุมรายงานผลงานโครงการมันสําปะหลัง ร่วมกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัด

ตาก ตลอดจนประสานความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก จัด

ฝึกอบรมเรื่องการผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยดให้แก่เกษตรกร จากการดําเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าว มี
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เกษตรกรจากพื้นที่อําเภอสามเงา อําเภอเมืองตาก และอําเภอพบพระ เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวม ๗๒ คน และ

ปรับเปลี่ยนพืน้ที่บางส่วนสู่การปลูกมันสําปะหลังสู่ระบบน้ําหยดแล้ว จํานวน ๒๕ คน พืน้ที่ ๑๒๐ ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก อําเภอสามเงา และอําเภอวังเจ้า 

การนําเสนอสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ํา และข้อเสนอด้านการจัดการน้ําและระบบชลประทานของ

เกษตรกรจังหวัดตากให้โครงการชลประทานตากพิจารณา ได้รับทราบผลจากผู้อํานวยการโครงการ

ชลประทานตาก ดังนี้ 

 ๑) เรื่องการปรับปรุงฝายทดน้ําและระบบส่งน้ําใต้อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ท้อ รวม ๖ แห่ง เพื่อให้

สามารถขยายใช้ในพืน้ที่การเพาะปลูก จาก ๔,๐๐๐ ไร่ เป็น ๘,๐๐๐ ไร่  

- ฝายทดน้ํา ๔ แห่ง จากจํานวน ๖ แห่ง ข้างต้น เป็นฝายคอนกรีตถาวรอยู่แล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบฝายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตากหรือได้โอนให้

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดูแล หากเป็นฝายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานตาก

สามารถดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพได้ทันที ทั้งนี้ ฝาย อีก ๒ แห่ง เป็นฝายไม่

ถาวรซึ่งชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างขึ้น โครงการชลประทานตากได้นําเรื่องการพัฒนาฝายทั้ง ๒ แห่ง ดังกล่าว

บรรจุในแผนบริหารจัดการน้ํา ปี ๒๕๕๘ ระยะ ๑๐ ปี ของกรมชลประทาน แล้ว 

 ๒) เรื่องสรา้งอ่างเก็บน้ําผาลาด และ อ่างเก็บน้ําห้วยแม่สลิดตอนบน  

- เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ต๋ํา และเขตอุทยานแห่งชาติ

แม่วะ จึงไม่สามารถดําเนินการได้ อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมในการสรา้งอ่างเก็บน้ําใน

พืน้ที่ด้านล่างของพืน้ที่ปาุดังกล่าวเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการส่งน้ําเข้าคลองแม่ระกา ตําบลโปุงแดง และตําบล

วังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ต่อไป 

 ๓) เรื่องการสรา้งฝายถาวรกัน้แม่น้ําปิง  

แนวคิดเรื่องการสร้างฝายถาวรกั้นแม่น้ําปิง ต้องใช้ระยะเวลานานเนื่องจาก 

ต้องผ่านกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนต้องผ่าน



 
 

 
 

42 

การทําประชาคมจากผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ําจากแม่น้ําปิงไปใช้ใน

พื้นที่ทําการเกษตรริมฝั่งแม่น้ําปิงทั้ง ๒ ฝั่ง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในแผนระยะสั้น และระยะกลาง 

โครงการชลประทานตาก อยู่ระหว่างเสนอปรับปรุงโรงสูบน้ําบริเวณฝั่งน้ําปิง พื้นที่จังหวัดตาก รวม ๑๐ จุด 

และขยายคลองส่งน้ําชลประทานให้กว้างขึ้น ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ําตามช่วงเวลาปล่อยน้ํา

ของเขื่อนภูมิพล หากสามารถสํารวจและออกแบบได้ทันบรรจุในแผนบริหารจัดการน้ํา ปี ๒๕๕๘ ระยะ ๑๐ ปี

ของกรมชลประทานได้ทัน คาดว่าจะเร่ิมดําเนินการได้ใน ปี ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ใน ปี ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอกจากนี้ คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล ๙ 

อําเภอ ได้ร่วมในการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ตามนโยบายของจังหวัดตาก งานสภาเกษตรกรแห่งชาติและงาน

สภาเกษตรกรจังหวัด ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

  ๑) ประสานแจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในพื้นที่ให้หน่วยงานที่

รับผดิชอบทราบเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้ 

          ๑.๑) ข้อมูลสถานการณภ์ัยแล้ง ผลผลิตมันสําปะหลังได้รับความเสียหาย พื้นที่อําเภอ

เมืองตาก และ อําเภอวังเจ้า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากนําเสนอข้อมูลฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมการ

ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/

๒๕๕๘ และการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด 

ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

   ๑.๒) ข้อมูลความต้องการ การช่วยเหลือจากภาครัฐ กรณีเกษตรกรให้ความร่วมมือ

ชะลอการปลูกข้าว ผลการสํารวจเกษตรกรขอรับเงินชดเชย และขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอายุสั้น เช่น ถั่ว

เขียว ถั่วเหลือง เพื่อเพาะปลูกระหว่างชะลอปลูกขา้ว 

  ๒) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัด ดังนี้ 

๒.๑) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่องการจัดฝึกอบรม

การลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน ให้แกอ่งคก์ารบริหารส่วนตําบลนําเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้ารับการฝึกอบรม

ฯ องคก์รบรหิารส่วนตําบลสนับสนุนคา่พาหนะนําเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมฯ จํานวน ๘ ตําบล รวม ๑๙๕ คน 
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๒.๒) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสํารวจข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต

สินคา้เกษตรที่สําคัญในจังหวัด และข้อมูลประเด็นปัญหาแนวทางปูองกัน แกไ้ขปัญหา และพัฒนาเกษตรกรรม 

ในพืน้ที่ ๙ อําเภอ จังหวัดตาก 

๒.๓) ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังระบบน้ําหยด ตามแนวทางบริหารจัดการ

ตลาดมันสําปะหลังปี 2557/58 ของคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการมันสําปะหลัง 

๒.๔) ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีสํารวจความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ กรณีฝน

ทิง้ช่วงในพืน้ที่ที่ยังไม่ปลูกข้าวลุ่มน้ําเจ้าพระยา พืน้ที่จังหวัดตาก  

๒.๕) ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 254๖ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

๒.๖) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานเชื่อมโยงครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดตาก ตาม 

Road Map โคเนือ้ครบวงจรจังหวัดตาก รวมกับหน่วยงานภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง  

๒.๗) ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกบุก ตามนโยบายจังหวัดตาก ซึ่งสภา

เกษตรกรจังหวัดตากนําเสนอภายใต้โครงการชุมชนอยู่ร่วมกับปุาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวัดตาก สนับสนุนหัวพันธุ์บุกให้แก่เกษตรกร 

พืน้ที่ ๕อําเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก 

๒.๘) ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ และการ

จัดฝึกอบรมการผลิต การเพาะปลูกมะละกอ ตามโครงการปลูกพืชคืนปุาของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากและกจิกรรมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ

สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

  ๓.) ดําเนินการสํารวจ รวบรวม ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญ

ในจังหวัด และข้อมูลประเด็นปัญหาแนวทางปูองกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาเกษตรกรรม ในพื้นที่ ๙ อําเภอ 

จังหวัดตาก ตามแบบฟอร์มที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากกําหนด เปูาหมาย ๑๑,๓๔๐ ชุด สามารถรวบรวมแบบ

สํารวจได้ทั้งสิ้น ๗,๒๐๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๗ ของเปูาหมาย แบบสํารวจที่ได้ทั้งหมด สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากจะนําไปวิเคราะห์และประมวลผลในการจัดทําข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค

เกษตรกรรมจังหวัดตากต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

44 

๓. กิจกรรมสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 

และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ  

 

 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด มีอํานาจ

หน้าที่ พัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งแกเ่กษตรกร องคก์รเกษตรกร ประสานนโยบายและการดําเนินงาน

ระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมและ

สนับสนุน เกษตรกร/องคก์รเกษตรกร/ยุวเกษตรกร ในการรวมกลุ่ม การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทพัฒนา

เกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เสนอนโยบายและแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม 

รวมทั้งให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกร ประกอบกับสภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนดให้สภาเกษตรกร

จังหวัดดําเนินงานโครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นหาข้อสรุปประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรและดําเนินการแก้ไข/พัฒนา นั้น 

จากการรับฟังความคิดเห็นหาข้อสรุปประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตร

ของเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้ริเริ่ม “โครงการโคเนื้อครบวงจร” โดยบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรว่มดําเนินการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการ

เลี้ยงโคเนื้อและการลดต้นทุนอาหารโคขุน เพื่อให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่

เกษตรกรจังหวัดตาก โดยปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืช อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว ซึ่งได้รับผลกระทบ

ทั้งในส่วนของปัญหาภัยพิบัติ (ภัยแล้งและอุทกภัย) และราคาขายผลผลิตที่มีแนวโน้มราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ผลิตลูกจําหน่าย, กลุ่มเลี้ยงโคลูกหลังอย่านม 

(สร้างโครง), กลุ่มเลี้ยงโคขุน และผู้ประกอบการ/ผู้รับซื้อปลายทาง เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านปริมาณ

และราคาให้กับผู้เลี้ยงโคเนื้อตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้

เลี้ยงโคเนื้อ โดยได้เริ่มดําเนินการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึง 

ปัจจุบัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กจิกรรมพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก หน่วยงานภาคี

เครอืข่าย และเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้จังหวัดตาก ดําเนินการ มีดังนี้ 

๑) กิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน ภายใต้

โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน ดําเนินการต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

    สภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบเรื่องการเลี้ยงโคขุน ร่วมกันจัด

ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนให้แก่เกษตรกรผู้

เลี้ยงโค จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตําบลสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนํา

เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมฯ รวม ๘ ตําบล ประกอบด้วย ตําบลทุ่งกระเชาะ, และ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอ

บ้านตาก, ตําบลวังประจบ ตําบลตลุกกลางทุ่ง และ ตําบลโปุงแดง อําเภอเมืองตาก ตําบลแม่กุ และตําบลด่านแม่
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ละเมา อําเภอแม่สอด และตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ รวม ๖ รุ่น 

จํานวน ๒๓๕ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์จากกจิกรรมที่ ๑) การจัดฝึกอบรมฯ  

เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จากโครงการฯ สามารถผลิตอาหารโคโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นได้

ด้วยตนเอง ลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน ประมาณ ๗๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท/ตัว/รุ่น (ระยะเวลาคํานวณ

การเลี้ยง ๔ เดือน) เมื่อเทียบกับการซือ้อาหารโคจากท้องตลาด โดยเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีปริมาณ

โคเฉลี่ย ๕ ตัว/คน เมื่อนําผลจากการฝึกอบรมฯ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพสามารถเพิ่มรายได้จากการลด

ต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนแก่เกษตรกรได้ ปีละ ๑๐,๕๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท/คน (จํานวนโคของเกษตรกรผู้ผ่าน

การฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิน้ ๑,๑๗๕ ตัว สามารถเพิ่มรายได้จากการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน คิดเป็นเงิน 

๘๒๒,๕๐๐ – ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท/รุน่ หรือ ปีละ ๒.๔๖ – ๗.๐๕ ล้านบาท  
 

๒) กจิกรรมเช่ือมโยงหน่วยงานบูรณาการงานด้านการพัฒนาอาชีพ 

      สภาเกษตรกรจังหวัดตากประสานองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตากเป็นเจา้ภาพสนับสนุนโครงการ

ประชุมสัมมนาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรอําเภอเมืองตาก เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

ณ ห้องประชุมองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดตาก โดยใช้งบประมาณด้านการพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีเกษตรกรผู้เลีย้งโค พืน้ที่อําเภอเมืองตาก และพืน้ที่อําเภอใกล้เคียง ตลอดจนผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารว่มโครงการฯ รวม ๒๕๐ คน 

     สภาเกษตรกรจังหวัดตากบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ หน่วยงาน คือ 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก, สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ตาก ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดตาก 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

วัตถุประสงคเ์พื่อเชื่อมโยงเครอืข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ และส่งเสริมองค์ความรู้ใน
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การบรหิารจัดการเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่จังหวัดตาก ให้สอดรับกับสถานการณ์การเลี้ยง

โคเนื้อและโคขุนในปัจจุบัน นําไปสู่การสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โดยมี

กลุ่มเปาูหมายผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คือ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตลอดจนผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๔๐ ราย ทั้งนี้ งบประมาณในการจัด

ประชุมสัมมนาฯ ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับงบประมาณของ

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ ๒) การเช่ือมโยงและการบูรณาการงานด้านการพัฒนาอาชีพ 

    จากการประชุมสัมมนาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรอําเภอเมืองตาก และ

ประชุมสัมมนาเช่ือมโยงเครอืข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้ จังหวัดตาก ข้างต้น ส่งผลให้

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ให้ความสนใจหันกลับมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อจํานวนมาก ปรับลดพื้นที่ 

ทํานาและปลูกขา้วโพดเลีย้งสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะฝนทิง้ช่วง และราคาผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลีย้ง

สัตว์ที่ลดลง ทั้งนี ้จากการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พบว่ามีเกษตรกร/กลุ่ม

เกษตรกร ผู้เลีย้งโคเนือ้/ โคขุน/ โคแม่พันธุ์ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนือ้ขึน้ใหม่ และรื้อฟื้นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคเนือ้ที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 

 (๑) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค ตําบลแม่ปะ 

 (๒) กลุ่มผู้เลีย้งโคเนือ้บ้านห้วยมหาวงษ์ 

 (๓) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลีย้งโคขุน ม. ๑๐ บ้านปากวัง  

 (๔) กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เลีย้งโคขุนบ้านบ่อไม้หว้า  

 (๕) กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้เลีย้งโคขุนแสงอรุณ  

 (๖) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลีย้งโคบ้านโปุงแดง 

 (๗) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาโคเนือ้-ขุน โภคนิ  
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 (๘) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักโควังประจบ 

           (๙) กลุ่มหนองแขมโคขุน     

 (๑๐) กลุ่มพัฒนาแม่พันธุ์โคลานสาง     

 (๑๑) กลุ่มผู้เลีย้งโคเนือ้ลานสาง     

 (๑๑) กลุ่มเครอืข่ายพัฒนาโคเนือ้จังหวัดตาก 
 

๓) กจิกรรมจัดทํา Road Map การบรหิารจัดการโคเนือ้สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

      เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก สภา

เกษตรกรจังหวัดตากและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทํา “Road Map” โคเนื้อจังหวัดตากครบวงจร โดย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร หัวข้อ "Road Map โคเนือ้จังหวัดตากครบวงจร" ขึน้ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัฒนา

วิลเลจ รีสอร์ท อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

เนือ้จังหวัดตาก, ผู้แทน ธ.ก.ส. ตาก, สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก, ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก, 

ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดตาก, ผู้ประกอบการรับซื้อโคเนื้อ รวม ๕๐ คน ได้ร่วมกันจัดทํา "Road Map โคเนื้อ

จังหวัดตากครบวงจร" เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนโคเนื้อของพื้นที่จังหวัดตาก ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึง

ปลายน้ํา  
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ต่อมาในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก, สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก, สํานักงานสหกรณ์

จังหวัดตาก, สหกรณต์ากบฟี จํากัด และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีมติเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะทํางาน

การบริหารจัดการโคเนื้อครบวงจรจังหวัดตาก เพื่อวางกรอบแนวทางและแผนการปฏิบัติงานตามความ

รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้ "Road Map โคเนื้อจังหวัดตากครบวงจร" ซึ่งข้อสรุปแนวทางการ

ปฏิบัติงานบรหิารจัดการโคเนือ้ครบวงจรจังหวัดตาก แบ่งแนวทางบริหารจัดการโคเนื้อตามความต้องการของ

ตลาดปลายน้ําเป็น ๒ แนวทางควบคู่กัน คอื  

(๑) ตลาดโคเนือ้คุณภาพ เบื้องต้นเชื่อมโยงสหกรณต์ากบฟี จํากัด ซึ่งเป็นสหกรณแ์ปรรูปเนื้อ

โครองรับผลผลิตของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคขุน ณ ปัจจุบัน สหกรณต์ากบฟี จํากัดประสบปัญหาเรื่องการรับซื้อโค

จากเกษตรกรซ่ึงที่ผ่านมาคุณภาพเนือ้โคยังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการตลาดโค

เนือ้คุณภาพ ภายใต้ "Road Map โคเนือ้จังหวัดตากครบวงจร" สหกรณ์ตากบีฟจํากัดจะเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก

ฟารม์เครือข่ายเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคขุนคุณภาพ และพัฒนาองคค์วามรู้เร่ืองการเลี้ยงโคขุนและอาหารโคขุนให้ได้

คุณภาพ  

(๒) ตลาดโคเนื้อทั่วไป ณ ปัจจุบัน พบว่าโคมีชีวิต ตลาดมีความต้องการสูงทั้งเกษตรกรผู้

เลี้ยงโคขุน และผู้รับซื้อโคเนื้อในตลาด ประกอบกับปริมาณโคต้นน้ํากลับมีจํานวนลดลง ส่งผลให้ราคาโคเนื้ อ

ปรับตัวสูงขึน้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาราคาโคเนื้อที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการแข่งขันด้านราคา

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโคขุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ราคารับซื้อโคขุนจาก

ผู้ประกอบการแปรรูปโคเนือ้ขยับขึน้เพียงเล็กน้อยถึงคงที่ ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการตลาดโคเนื้อทั่วไป 

จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยง ระหว่างผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้ง ๓ กลุ่ม ตั้งแต่ 

ประกอบด้วย กลุ่มเลีย้งโคแม่พันธุ์ผลิตลูกจําหน่าย, กลุ่มเลี้ยงโคลูกหลังอย่านม (สร้างโครง) และกลุ่มเลี้ยงโคขุน 

เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านปริมาณและราคาให้กับผู้เลี้ยงโคเนื้อตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ตลอดจน

เช่ือมโยงผู้ประกอบการ/ผู้รับซื้อปลายทาง รองรับผลผลิตโคเนือ้ด้วย 

ทั้งนี ้"Road Map โคเนือ้จังหวัดตากครบวงจร" ใน ๒ แนวทางข้างต้น มีเปูาหมายร่วมกัน คือ 

การเพิ่มปริมาณโคต้นน้ํา โดยเน้นการขยายพันธุ์โคพันธุ์ตาก, การส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ,  

การลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และการสรา้งความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดย

ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งโคบ้านปากวัง อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นกลุ่มเกษตรกรนําร่องในการขยายพันธุ์

โคพันธุ์ตาก นอกจากนี้ "Road Map โคเนือ้จังหวัดตากครบวงจร" ได้เพิ่มแนวทางเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงโค

อินทรยี์ ตําบลบ้านนา โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตําบลบ้านนา เป็นกลุ่มเกษตรกรนําร่องสําหรับการเลี้ยง

โคอินทรยี์ด้วย 

ผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ ๓) การจัดทํา Road Map บรหิารจัดการโคเนือ้ 

   (๑) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้ "Road Map โคเนื้อจังหวัดตากครบวงจร" 

บรรลุข้อตกลงการเจรจาการซื้อขายโคเนื้อมีชีวิต ให้แก่สหกรณ์ตากบีฟ จํากัด จํานวน ๑ กลุ่ม (เกษตรกร ๒๕ 

คน) และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อย จํานวน ๑๓ คน และเข้าร่วมเป็นฟาร์มเครือข่ายสหกรณ์ตากบีฟ 
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จํากัด โดยสหกรณ์ตากบีฟ จํากัดรับซื้อโคเนื้อจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาด กิโลกรัมละ ๑ บาท 

เช่น ราคาตลาดรับซื้อโคเนือ้มีชวีิต กโิลกรัมละ ๑๐๐ บาท สหกรณ์จะรับซื้อในราคา กโิลกรัมละ ๑๐๑ บาท  

     (๒) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เริ่มมีการเชื่อมโยงการ ซื้อ – ขาย โคเนื้อระหว่างกันกลุ่มผู้เลี้ยงโค

แม่พันธุ์ - กลุ่มผู้เลี้ยงโครุ่น – กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และไม่ต้องเสียงค่าขนส่งในการ

ขนส่งโคเนือ้เพื่อไปขาย ณ ตลาดนัดโค 

               (๓) กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลของภาคีเครือข่าย Road Map นี้จะมีแหล่ง

เงินทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามข้อตกลงระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ในกรณีการขอสินเชื่อใหม่ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะทํางานสภาเกษตรกร

ระดับอําเภอ  มีเอกสารทะเบียนรับรองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากกรมส่งเสริมการเกษตร, ทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

ผู้เลีย้งสัตว์ของสํานักงานปศุสตัว์จังหวัดตาก หรือ เอกสารรับรองอื่นที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับรองตาม

กฎหมาย และจัดทําทะเบียนโคเนื้อ กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตาก จํากัด (ส.ก.ต.) 

โดยวงเงินกูพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร  

      ทั้งนี้การตรวจสอบรับรองของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อคัดกรองกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่

ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อจริงในเบื้องต้น ก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พิจารณาการขอสินเชื่อ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน ๘ กลุ่ม ที่

ผ่านการรับรองจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดตาก 

 ๔.) กจิกรรมส่งเสรมิการเลีย้งโคพันธุ์ดี (โคพันธุ์ตาก) 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตโคพันธุ์ดี หน่วยงานภาคีเครือข่ายตาม Road Map (ศูนย์วิจัยและ

บํารุงพันธุ์สัตว์ตาก) เปิดรับสมัครเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายผู้ผลิตและขยายพันธุ์โคพันธุ์ตาก เปูาหมายแม่โค 

๓,๐๐๐ ตัว กิจกรรมนี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านปากวัง อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

กลุ่มเกษตรกรนํารอ่งในการขยายพันธุ์โคพันธุ์ตาก เปูาหมายเพื่อเพิ่มปรมิาณโคในระบบ จํานวน ๑,๐๐๐ ตัว/ป ี
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๕) กจิกรรมการจัดทําโครงการสนับสนุนกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาโคเนือ้จังหวัดตาก 

        สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดทํา “โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้เกษตรกรจาก

การเลี้ยงโคเนื้อ/กระบือ และลดต้นทุนการผลิตอาหารโค” วงเงินงบประมาณตามโครงการ ๓๑.๖ ล้านบาท 

ให้แก่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตาก โดยประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตาก เสนอผ่าน

อําเภอเมืองตาก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกิจ การพิจารณาโครงการฯ ผ่านการพิจารณาระดับจังหวัด ทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ และการประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติในหลักการแผนงาน/โครงการ การดําเนิน

มาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ ๕) การจัดทําโครงการสนับสนุนกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาโคเนือ้จังหวัดตาก 

     (๑) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการ

เลี้ยงโคเนือ้ รวม ๓๑.๖ ล้านบาท ทั้งนี ้กจิกรรมภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้จะได้รับการ

พัฒนาและสนับสนุน “การเลี้ยงโคเนื้อ - การลดต้นทุนการผลิตอาหารโคเนื้อ” ตลอดจนติดตามผลการ

ดําเนินงาน “โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้เกษตรกรจากการเลี้ยงโคเนื้อ /กระบือ และลดต้นทุนการผลิต

อาหารโค” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      (๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงาน “โครงการส่งเสรมิการสร้างรายได้เกษตรกรจาก

การเลี้ยงโคเนือ้/กระบอื และลดต้นทุนการผลิตอาหารโค”  

     เชิงปริมาณ : 

๑.) เกษตรกรมีรายได้ ครัวเรอืนละ ๖,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท/ตัว/รุน่ 

๒.) เพิ่มปรมิาณโคเนือ้เขา้สู่ระบบ ๔๐๐ ตัว / โคแม่พันธุ์เพื่อผลติลูกโค ๑๐๐ ตัว 
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     ๓.) กลุ่มผู้เลี้ยงโค รักษา/เพิ่ม จํานวนโคแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ (ให้อยู่ในเงื่อนไขของการ

ขอรับการสนับสนุนโครุ่นที่ได้จากโครงการฯ โดยให้กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ผลิตลูก

จําหน่าย และกลุ่มเลีย้งโคลูกหลังอย่านม (สรา้งโครง) ในกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาโคเนือ้จังหวัดตาก)  

     เชิงคุณภาพ : 

               ๑.) สรา้งความมัน่คงในอาชีพและรายได้จากการเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร 

               ๒.) เครอืข่ายเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโครักษา/เพิ่ม จํานวนโคแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ 

                 ๓.) เกิดการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันระหว่างกลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ผลิตลูกจําหน่าย, กลุ่ม

เลี้ยงโคลูกหลังอย่านม(สร้างโครง), กลุ่มเลี้ยงโคขุน และผู้ประกอบการ /ผู้รับซื้อปลายทาง ให้เกิดความสมดุล

และเป็นธรรม 

                ๔.) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมการเลี้ยงโค

เนือ้ขยายตัว เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โดยมูลค่าเพิ่ม (ณ ราคาประจําปี) กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ ปี 

๒๕๕๖ อยู่ที่ ๑.๓๗ พันล้านบาท (ข้อมูลการจัดทํา GPP จังหวัดตาก ปี ๒๕๕๖) คาดว่าหากเพิ่มจํานวนโคใน

ระบบ พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตอาหารให้แก่เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรตาม

โครงการฯ แล้ว คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อในปี ๒๕๕๘ ได้ถึง ๑.๕๓ 

พันล้านบาท (เพิ่มขึน้ ๑๕๑ ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๕๖) 

  ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานโครงการฯ ข้างต้น จะได้ผลตามที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่

ขึน้อยู่กับการดําเนินการของกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาโคเนือ้จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดําเนินงาน

โครงการฯ สภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นเพียงผู้สนับสนุนการเขียนโครงการฯ เพื่อสร้างโอกาสการได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่เกษตรกร ตามความต้องการของเกษตรกร ภายใต้กรอบทิศทางการ

พัฒนาภาคเกษตรกรรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ “โครงการโคเนื้อ

ครบวงจร”  
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๔. กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร  
 

การสร้างเครือขา่ยผู้ปลกูมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ 

ท่ีมา : 

 สืบเนื่องจากสภาเกษตรจังหวัดตากได้ดําเนินการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ 

รวม ๙ อําเภอ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า ๑,๐๐๐ คน พบว่าประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่สําคัญ

ประการหนึ่ง คือ เรื่องปัญหาที่ดินทํากินซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุา และการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จาก

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางปูองกันแก้ไขปัญหา เห็นว่าแนวทางเรื่องการส่งเสริมให้ราษฎรอยู่ร่วมกับปุา

โดยสนับสนุนให้มีการปลูกพืชคืนปุา อาทิ มะอิกระวาน, บุก, กาแฟ, มะละกอ และไม้ผลอื่นๆ ให้ราษฎรได้ใช้

ประโยชน์จากปุา จะสามารถสรา้งจิตสํานึกและส่งเสรมิให้ราษฎรเห็นความสําคัญของการรักษาปุาไม้ได้อย่างยั่งยืน 

ตลอดจนลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกรได้ สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุาของ 

คสช. และนโยบาย ๓ คนื (คนืธรรมชาติ คนืวัฒนธรรม คนืคนตาก) ของจังหวัดตาก  

 ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/255๗ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม 

และได้นําเสนอข้อมูลการส่งเสริมปลูกมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกให้กับเกษตรกร ๔ 

อําเภอฝั่งตะวันออก โดยจากการศึกษาการปลูกมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ ตําบล

เชียงทอง อําเภอวังเจ้า ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ใกล้เคียงกับอําเภอเมืองตาก, อําเภอสามเงา และอําเภอบ้าน

ตาก พบว่ามีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกมะละกอ ซึ่งให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและรสชาติดีเป็นที่

ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขายผลไม้จากตลาด ๔ มุมเมืองมารับซื้อโดยการคัดเกรดในราคาไม่

ต่ํากว่ากิโลกรัมละ๕ บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ของกลุ่มเกษตรกร อําเภอวังเจ้า 

ประมาณ ๗๖,๘๐๐ บาท/ไร่/ปี เมื่อหักลบต้นทุนการเพาะปลูกที่ไร่ละ ๒๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท/ไร่ เกษตรกรจะมี

รายได้สุทธิเฉลี่ย ๓๖,๘๐๐ – ๕๖,๘๐๐ บาท/ไร่/ปี ประกอบกับมะละกอเป็นพืชที่ใช้ระยะปลูกจนถึงระยะเวลาเก็บ

เกี่ยวผลผลิตสั้น เพียง ๘ – ๙ เดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาว ๓ - ๖ เดือน ส่งผลให้คืนทุนได้ภายใน ๑ ปี บรรเทา

ภาระเรื่องเงินลงทุนให้กับเกษตรกรได้บางส่วน และหากฤดูกาลใดราคาตกต่ําสามารถขายให้กับโรงงานผลิตปลา

กระป๋องเป็นวัตถุดิบในการทําซอสได้อีกด้วย นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไป 

และการนําเสนอข้อมูลข้างต้นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีดําริให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก จัดทําโครงการปลูกพืชคืนปุาโดยจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ (ฮอลแลนด์) แจกจ่ายให้กับเกษตรกร จํานวน ๗๐ 

ราย ทั้งนี ้ในส่วนของการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการผลิตและการตลาดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ให้แก่

เกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอ รวม ๓ ครั้ง จํานวน ๗๐ ราย ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมะละกอพันธุ์

ฮอลแลนด์ เพื่อจัดทําแผนการผลิตและการตลาด สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสวัสดิ์  โนนสูง 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช เป็นวิทยากรประสานการดําเนินโครงการดังกล่าว 
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ผลท่ีได้รับจากการสร้างเครอืข่ายผู้ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ 

- ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและบุกรุกพื้นที่ปุาให้แก่เกษตรกร รวม ๗๐ คนละ ๑๐๐ กรัม (เมล็ดพันธุ์

มะละกอ ๑๐๐ กรัม สามารถนําไปปลูกได้พื้นที่ปลูก ประมาณ 5 ไร่ ดังนั้น เมล็ดพันธุ์มะละกอ ๗ กิโลกรัม 

(๗,๐๐๐ กรัม) นําไปปลูกได้ประมาณ 35๐ ไร่ 

- เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์และการส่งเสริมการปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ 

(ปลูกช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘) สามารถนําผลผลิตมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ไปจําหน่ายภายในชุมชน และ

ตลาดนัดเกษตร (ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้ในราคาผลละ ๑๐ – ๒๐ บาท และขายให้กับ

พ่อคา้รับซือ้ผลผลิตในพืน้ที่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๕ บาท (รับซือ้แบบคัดเกรด) สรา้งรายได้เสรมิให้แกเ่กษตรกร 
 

การส่งเสรมิการปลูกบกุ 

ท่ีมา : 

 ตามที่ได้มีนโยบายการปูองกันและปราบปรามผู้บุกรุกปุาอย่างจริงจังของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุา

และพันธุ์พชื ส่งผลกระทบต่อชุมชนในหลายพืน้ที่ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงหรือคาบเกี่ยวกับพื้นที่แนวเขตปุาสงวนและ

แนวเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดตากเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งประสบปัญหาเรื่องการบุกรุกปุา โดยประชาชนใน

ชุมชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตอําเภอชายแดน อาทิ อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด อําเภออุ้มผาง หรือ

แม้แต่อําเภอวังเจา้ซึ่งอยู่ในพืน้ที่ราบรอยต่อจังหวัดกําแพงเพชร ยังคงถูกจับกุมในความผิดต่อพระราชบัญญัติ

ปุาไม้ พ.ศ.2484 และความผิดต่อพระราชบัญญัติปาุสงวน พ.ศ.2507 ข้อหารว่มกันยึดถอื ครอบครองที่ดิน 

ตัด โค่น แผ้วถางปุา ทําประโยชน์ในที่ดินเขตปุาสงวนแห่งชาติ 

  เพื่อให้การดําเนินการตามนโบยายทวงคืนผืนปุาบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ต้องการรักษาสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน และหาวิธีการช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ได้รับ

ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายของผู้วา่ราชการจังหวัดตากซึ่งให้ความสําคัญ

ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันคืนผืนปุา การขอคืนพื้นที่ปุาจากพี่น้องประชาชนที่บุกรุกปุา หรือ

อาศัยอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตปุาซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ จํากัดขอบเขตพื้นที่ที่ถูกบุกรุก โดยกําหนด

เงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ดังกล่าว อาทิ ประชาชนรุกแนวเขตปุาไม้/มีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ์ 10 

ไร่ ให้นําพื้นที่ดังกล่าว 20% (2 ไร่) ปลูกปุา โดยให้ชาวบ้านเก็บเมล็ดพันธุ์พืชในปุานํามาเพาะเป็นกล้าและ

ปลูกเป็นปุาที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เชน่ บุก ไผ่ ลูกเนียง เป็นต้น พื้นที่อีก 80% (8 ไร่) ผ่อนผันให้ทํากิน
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ได้ตามปกติภายใต้ทรัพยากรที่ดินที่จํากัด การทําการเกษตรของเกษตรกรจะต้องมีรูปแบบของการพึ่งพาตนเอง

มากที่สุด ซึ่งตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะขับเคลื่อนแผนการ

ดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เน้นการบูรณาการเพื่อลดการบุกรุกปุาเพิ่มเติม ส่งเสริมการปลูกพืชคืนปุา

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายปุาให้เกดิความยั่งยืนให้ได้  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้นําข้อมูลเรื่องส่งเสริมการปลูกบุกเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกส่งเสริม

อาชีพให้กับเกษตรกร เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยจังหวัดตากได้ให้

ความสําคัญนําแนวทางการส่งเสรมิการปลูกบุก ส่งเสรมิอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดตาก และจัด

สัมมนาทางวิชาการ "วันหัวบุก เพิ่มรายได้ลดความยากจน คนืธรรมชาติคืนความสุขเกษตรกร ภายใต้โครงการ

พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยว 

เทศบาลนครแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในงานดังกล่าวสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ร่วมจัดบู๊ท

นิทรรศการให้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการคัดเลือกหัวพันธุ์บุก, การอบทําบุกอบแห้ง โดยใช้เตาถ่าน 

และ การขออนุญาตเก็บหาของปุาที่ถูกต้อง และแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ฯ ดังกล่าว

ให้แก่เกษตรกร/ประชาชน ซึ่งเข้ารว่มกิจกรรมฯ รวมกวา่ ๕๐๐ คน 

จังหวัดตาก โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากร่วมสนับสนุนหัวพันธุ์บุก 

จํานวน ๙,๐๐๐ กโิลกรัม ให้แกเ่กษตรกร พืน้ที่ ๕ อําเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก โดยมอบหมายให้สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรพื้นที่อําเภออุ้มผาง จํานวน ๒๐ คน รับมอบหัวพันธุ์บุก จํานวน 

๒,๐๐๐ กโิลกรัม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่วา่การอําเภออุ้มผาง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนึ่ง เพื่อให้แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการแปรรูป "บุก" เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมจังหวัดตากได้ประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสรมิและการพัฒนาการแปรรูป "บุก" เมื่อวันที่ ๒๘ 

เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการแปรรูป "บุก" กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย  และจากการ

ติดตามการส่งเสริมการปลูกบุกมาอย่างต่อเนื่อง สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับทราบว่า สํานักงานบริหาร
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พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ได้ดําเนินการร่วมกับอําเภออุ้มผางกําหนด กฎ กติกา แนวทางส่งเสริมและการ

จัดการบุกไข่อย่างยั่งยืน ในท้องที่อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จนได้แนวทางที่ชัดเจน ในการพัฒนาอาชีพและ

คุณภาพชีวติ ให้คนสามารถอยู่กับปุาได้อย่างยั่งยืน  

ผลท่ีได้รับจากการส่งเสรมิการปลูกบุก 

- จังหวัดตากสนับสนุนหัวพันธุ์บุก จํานวน ๙,๐๐๐ ก.ก. เพื่อส่งเสริมการปลูกบุกลดการบุกรุกพื้นที่

ปุาให้แก่เกษตรกรคนละ ๒๐ ก.ก. (หัวพันธุ์ ๒๐ ก.ก. สามารถนําไปปลูกเพื่อผลิตหัวบุกหรือผลิตหัวพันธุ์ได้ 

ประมาณ ๑ - ๒ ไร่ ดังนั้น หัวพันธุ์บุก ๙,๐๐๐ ก.ก. นําไปปลูกบุกได้ประมาณ ๔๕๐ – ๙๐๐ ไร่) 
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๕. กจิกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 

 
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตากเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานทีเกี่ยวข้องพื้นที่จังหวัดตาก 

พิจารณานําแผน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ใช้ประโยชน์ใน

การดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตาก  ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของเกษตรกร พร้อมกันนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอ ๙ อําเภอจังหวัดตาก ได้ร่วมกันนําแผนงาน/โครงการ และ ข้อเสนอการแกไ้ขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เสนอหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ซึ่งได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตลอดจนนําเสนอในการเข้าร่วมประชุมในฐานะ คณะอนุกรรมการ/

คณะทํางานในระดับจังหวัด อาทิ คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดตาก / 

คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบรหิารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด / คณะกรรมการเพื่อ

แก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด พิจารณานําแผนงาน /โครงการ และ

ข้อเสนอฯ ไปดําเนินการ/บรรจุในแผนงานโครงการ/สนับสนุนการดําเนินการ ผลจากการนําเสนอและประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน /โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตลอดจน สภาเกษตรกรจังหวัดตากขับเคลื่อนการดําเนินงานเอง ได้ผลตอบรับและผลการ

ดําเนินการ ดังนี้ 
 

แผนงาน/โครงการ  

ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก 

ผลการดําเนินการ 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๑) การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริม และ การสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  

และ ยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๑. โครงการจัดตั้งและสร้าง

เครือข่ายเกษตรกร 

 

เปูาหมายโครงการ :  เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดมีกลไกดําเนินงานเช่ือมโยงการ

ปฏิบัติงานจากล่างสู่บน ประสานงานในการสะท้อนปัญหา /แนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ไปสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปูาหมายเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖๓ คน 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากมีจํานวนเครือข่ายสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก (คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ /คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

ระดับตําบล) รวม ๑๗๘ คน ซึ่งเครือข่ายสภาเกษตรกรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้อย่างต่อเนื่อง  อาทิ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก, เสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาด้านการเกษตรต่อคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอและสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ,ร่วมปฏิบัติงานสํารวจ และ

รวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด เป็นต้น 
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แผนงาน/โครงการ  

ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก 

ผลการดําเนินการ 

๒. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานเครอืข่ายผูแ้ทน

เกษตรกร (เพื่อเป็นแกนนําในการ

ถา่ยทอดความรู้ในการบริหาร

จัดการกลุ่ม องค์กร สถาบัน

เกษตรให้มีความเข้มแข็งและ

สามารถบริหารจัดการตนเองได้) 

เปูาหมายโครงการ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากมุ่งหวังให้คณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก สามารถปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกษตรกรในการพัฒนาด้าน

เกษตรกรรมในพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร/องค์กรเกษตร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ จึงได้วางแผนการดําเนินกิจกรรมการจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบคิด

ของผู้นําเกษตรกรยุคใหม่” ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้แทน

เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ :  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรจังหวัดตากมีงบประมาณ

ไม่เพียงพอในการจัดฝึกอบรมฯ ข้างต้น อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้จัดประชุม

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหน้าที่, แนวทางการดําเนินงาน/ตามยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแห่งชาติ และภารกิจอื่นๆ ภายใต้โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายเกษตรกร ให้แก่

คณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลอดจน พิจารณาคัดเลือก

เครือข่ายผู้แทนเกษตรกรฯ ร่วมศึกษาดูงาน /ฝึกอบรมฯ ภายใต้ภารกิจของสภาเกษตรกร

จังหวัด/สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่

ผู้แทนเกษตรกร นําความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกร องค์กร เกษตรกรในพื้นที่ ด้วย 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๒) การส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาดินและที่ดิน โดยส่งเสริมและคุ้มครอง

สทิธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง 

 - ปัญหาที่ดินของเกษตรกรมีความหลากหลายสลับซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงต้องดําเนินการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นด้วยกับ ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการ

จัดการที่ดินจากองค์กรภาคีเครือข่าย กว่า ๒๐ องค์กร นําโดยคณะกรรมการปฏิรูปและ

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ฯลฯ ข้อเสนอส่วนใหญ่โดยสรุป เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ดังที่ปรากฏตาม (ร่าง) พ.ร.บ. ๔ ฉบับ ประกอบด้วย 

๑. (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ....   

๒. (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ...  

๓. (ร่าง) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. .. 

๔. (ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.......  

โดยเชื่อว่า (ร่าง) พ.ร.บ. ทั้ง ๔ ฉบับ ข้างต้น จะสามารถคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมการแก้ไข

ปัญหาที่ดิน และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนได้

อย่างย่ังยืน 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๓) ด้านการสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุด  

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการ

แข่งขันสินค้าเกษตร  

เปูาหมายโครงการ : จํานวนเกษตรกร/พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่สู่การทําเกษตร

ผสมผสาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐๐/๒๐๐ ราย/ไร่ 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ : จังหวัดตาก โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดตาก สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มะละกอ จํานวน ๗ ก.ก. เพื่อสนับสนุนลดการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวและบุกรุกพื้นที่ปุาให้แก่เกษตรกร รวม ๗๐ คนละ ๑๐๐ กรัม (เมล็ดพันธุ์มะละกอ 

๑๐๐ กรัม สามารถนําไปปลูกได้พื้นที่ปลูก ประมาณ 5 ไร่ ดังนั้น เมล็ดพันธุ์มะละกอ ๗ ก.ก. 

นําไปปลูกได้ประมาณ 35๐ ไร่)  
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แผนงาน/โครงการ 

ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรม 

จังหวัดตาก 

ผลการดําเนินการ 

๔. โครงการข้าวครบวงจร      เปูาหมายโครงการ : เพิม่พืน้ที่ผลิตขา้วปลอดภัย (GAP) และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าว

ให้แก่เกษตรกร และสง่เสรมิการผลิตเมล็ดพันธ์ขา้วให้แก่กลุม่เกษตรกร  รวม ๖ กลุม่/พืน้ที่

เปูาหมาย 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ : การเพิ่มพื้นที่ผลิตข้าวปลอดภัย (GAP) การลดต้นทุนการ

เพาะปลูกข้าว และการส่งเสรมิการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นแผนการปฏิบัติงานฯซึ่งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานฯ อย่างไรก็ตาม ตามเปูาหมายโครงการข้าวครบ

วงจร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานดังกล่าวให้ตรงตามความประสงค์กลุ่มเกษตรกรเปูาหมายตามโครงการฯ ทั้งนี้ จาก

การติดตามการส่งเสริมเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และ

การผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค (GAP) ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง พบว่ามีพื้นที่

เปูาหมายโครงการข้าวครบวงจร จํานวน ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ ต.แม่สอด อ.แม่สอด, ต.เกาะ

ตะเภา และ ต.ตากตก อ.บ้านตาก ได้รับการส่งเสรมิ 

๕. โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครบวงจร 

เปูาหมายโครงการ :  

- ส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เปูาหมาย ต.แม่หละ อ.ท่าสอง

ยาง และ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด 

 - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ พื้นที่เปูาหมาย ต.แม่กาษา อ.แม่สอด และ  ต.พบพระ  

อ.พบพระ 

 - การแปรรูปและผลิตอาหารสัตว์จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เปูาหมาย ต.สามหมื่น  อ.แม่

ระมาด และ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ :  

 - กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง มีการจัดตั้งและรวมกลุ่ม

เกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จําหน่ายให้แก่ผู้รับซือ้  

 - สหกรณ์จังหวัดตาก โดยสหกรณ์นิคมแม่สอด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ดําเนินการ

ส่งเสรมิสมาชิกสหกรณ์เป็นเครือข่ายเกษตรกรผลิตเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ ๓  

๖. โครงการมันสําปะหลงัครบ

วงจร 

เปูาหมายโครงการ :  

-  กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการลดต้นทุนการผลิตมัน

สําปะหลัง และเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ร้อยละ ๕ (เทียบกับรายได้ก่อนร่วม

โครงการฯ) 

 - มีแหล่งทดสอบความเหมาะสมของพันธุ์มันสัมปะหลังให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ ๕ แห่ง 

- การศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตมันสําปะหลัง  

ในพื้นที่จังหวัดตาก อาทิ โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง, โรงงานผลิตอาหารสัตว์  

จํานวน ๑ แห่ง  

ผลที่ได้จากการดําเนินการ :  

 - สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก ส่งเสริมและ

สนับสนุนเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังด้วยระบบน้ําหยด เพื่อเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง (เร่ิมดําเนินการ ก.พ. ๕๘) 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ประสานสภาเกษตรกรจังหวัดตากคัดเลือกตัวแทน

เกษตรกรร่วมเป็นแหล่งทดสอบพันธุ์มันสําปะหลัง พื้นที่เปูาหมาย ๕ แห่ง และสภาเกษตรกร

จังหวัดตากประสานการดําเนินงานเรื่องการทดสอบพันธุ์มันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัดตากของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
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แผนงาน/โครงการ 

ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรม 

จังหวัดตาก 

ผลการดําเนินการ 

๗. โครงการโคเนือ้ครบวงจร เปูาหมายโครงการ : สนับสนุนแม่พันธุ์โคให้แก่เกษตรกร รวม ๑๐๐ ตัว และ

ส่งเสรมิการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ เปูาหมายโคแม่พันธุ์ ๔,๐๐๐ ตัว 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินงานและการ

เชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เร่ือง “การบริหารจัดการโค

เนือ้ครบวงจรจังหวัดตาก” ณ ปัจจุบัน มีเกษตรกร ภายใต้“ Road Map โคเนื้อ

จังหวัดตากครบวงจร", เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อซึ่งผ่านการอบรมจาก

แปลงสัมมนาชีพต้นแบบ และกลุ่มเปูาหมายเกษตรกรผู้รับการสนับสนุนแม่

พันธุ์โค ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้เกษตรกรจากการเลี้ยงโค

เนื้อ/กระบือ และลดต้นทุนการผลิตอาหารโค” ตามนโยบายดําเนินมาตรการ

เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

อย่างย่ังยืน เลี้ยงโคแม่พันธุ์ รวม ๓๐๐ ตัว และจังหวัดตากเห็นชอบให้ปศุสัตว์

จังหวัด นําโครงการฯ ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก บรรจุ

ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณดําเนินการต่อไป ทั้งนี ้

จากฐานข้อมูลสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พบว่ามีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

เนือ้เพื่อผลิตลูกจังหวัดตากเดิม จํานวน ๓๔๑ กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตาม

ตรวจสอบว่ากลุ่มดังกล่าวยังดําเนินการอยู่หรือไม่ เพื่อรวบรวมและส่งเสริม

การเลี้ยงโคแม่พันธุ์ให้เป็นตามเปูาหมายต่อไป 

๘. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์

ทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวและมันสําปะหลังที่ ไม่

เหมาะสม  

เปูาหมายโครงการ :   

 - ลดพืน้ที่ปลูกข้าวและมันสําปะหลัง ในเขตที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม  

เปูาหมาย ๕๐๐ ไร่ 

- ต้นทุนการเลี้ยงโคเนือ้ของเกษตรกร พื้นที่ดําเนินงานโครงการ ลดลงร้อยละ 

๑๐ 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

พิจารณาบรรจุ “โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ทดแทนพื้นที่ปลูกข้าว

และมันสําปะหลังที่ไม่เหมาะสม” เพื่อดําเนินการโครงการฯ ตามนโยบายการ

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อนึ่ง จากการดําเนินงานโครงการโคเนื้อครบวงจร ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากดําเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ /โค

ขุน บางส่วนปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวและมันสําปะหลังบางส่วนเพื่อปลูก

หญ้าเนเปียร์เพื่อลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงโคเนือ้ของเกษตรกร 
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แผนงาน/โครงการ 

ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก 

ผลการดําเนินการ 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๔) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

๙. โครงการศึกษาแนวทางขยาย/

ปรับปรุง พื้นที่ชลประทาน และ

บรหิารจัดการน้ําอย่างเหมาะสม  

เปูาหมายโครงการ :   

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําเสนอสภาพปัญหาและความต้องการระบบชลประทาน 

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาแนวทางขยาย /ปรับปรุง พื้นที่

ชลประทาน และบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมของจังหวัด และเชื่อมโยงความต้องการ

พัฒนาแหล่งน้ําระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกพืน้ที่  

ผลที่ได้จากการดําเนินการ :  

การนําเสนอสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ํา และข้อเสนอด้านการจัดการน้ําและระบบ

ชลประทานให้โครงการชลประทานตากพิจารณา ได้รับทราบผลจากผู้อํานวยการโครงการ

ชลประทานตาก ดังนี้ 

๑.) การปรับปรุงฝายทดน้ําและระบบส่งน้ําใต้อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ท้อ รวม ๖ แห่ง เพื่อให้

สามารถขยายใชใ้นพื้นที่เพาะการเพาะปลูก จาก ๔,๐๐๐ ไร่ เป็น ๘,๐๐๐ ไร่  

    - ฝาย ๔ แห่ง จากจํานวน ๖ แห่ง ข้างต้น เป็นฝายคอนกรีตถาวรอยู่แล้วขณะนีอ้ยู่ระหว่าง

ตรวจสอบฝายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตากหรือได้โอนให้

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดูแล หากเป็นฝายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการ

ชลประทานตากสามารถดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพได้ทันที 

ทั้งนี้ ฝาย อีก ๒ แห่ง เป็นฝายไม่ถาวรซึ่งชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างขึ้น โครงการชลประทาน

ตากได้นําเร่ืองการพัฒนาฝายทั้ง๒ แห่ง ดังกล่าวบรรจุในแผนบริหารจัดการน้ํา ปี ๒๕๕๘ 

ระยะ ๑๐ ปี ของกรมชลประทาน แล้ว 

๒.) ข้อเสนอเร่ืองสรา้งอา่งเก็บน้ําผาลาด และ อา่งเก็บน้ําห้วยแม่สลิดตอนบน  

     - เนื่องจากพืน้ที่ดําเนินการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ต๋ํา และเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ 

จึงไม่สามารถดําเนินการได้อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมในการสร้างอ่าง

เก็บน้ําในพืน้ที่ด้านล่างของพื้นที่ปุาดังกล่าวเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการส่งน้ําเข้าคลองแม่ระกา 

ตําบลโปุงแดง และตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ต่อไป 

๓.) ข้อเสนอเร่ืองการสรา้งฝายถาวรกั้นแม่น้ําปิง  

     - แนวคิดเร่ืองการสร้างฝายถาวรกั้นแม่น้ําปิง ต้องใช้ระยะเวลานานเนื่องจากต้องผ่าน

กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนต้อง

ผ่านการทําประชาคมจากผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ําจาก

แม่น้ําปิงไปใช้ในพื้นที่ทําการเกษตรริมฝ่ังแม่น้ําปิงทั้ง ๒ ฝ่ัง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในแผน

ระยะสั้น และระยะกลาง โครงการชลประทานตาก อยู่ระหว่างเสนอปรับปรุงโรงสูบน้ําบริเวณฝ่ัง

น้ําปิง พื้นที่จังหวัดตาก รวม ๑๐ จุด และขยายคลองส่งน้ําชลประทานให้กว้างขึ้น ให้สามารถใช้

ประโยชน์ในการกักเก็บน้ําตามช่วงเวลาปล่อยน้ําของเขื่อนภูมิพล หากสามารถสํารวจและ

ออกแบบได้ทันบรรจุในแผนบริหารจัดการน้ํา ปี ๒๕๕๘ ระยะ ๑๐ ปี ของกรมชลประทานได้ทัน 

คาดว่าจะเร่ิมดําเนินการได้ใน ปี ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ใน ปี ๒๕๖๒ 
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แผนงาน/โครงการ 

ภายใต้แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก 

ผลการดําเนินการ 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๕) การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ

การเกษตร 

๑๐. โครงการชุมชนอยู่

ร่วมกับปุาอย่างย่ังยืน 

เปูาหมายโครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันคืนผืนปุา และปูองกันรักษาปุาไม้ 

พืน้ที่ดําเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๔๐๐ ไร่ 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ : จังหวัดตาก โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดตาก สนับสนุนหัวพันธุ์บุก จํานวน ๙,๐๐๐ ก.ก. เพื่อส่งเสรมิการปลูกบุกลดการบุกรุกพืน้ที่

ปุาให้แก่เกษตรกรคนละ ๒๐ ก.ก. (หัวพันธุ์ ๒๐ ก.ก. สามารถนําไปปลูกเพื่อผลิตหัวบุกหรือผลิต

หัวพันธุ์ได้ ประมาณ ๑ - ๒ ไร่ ดังนั้น หัวพันธุ์บุก ๙,๐๐๐ ก.ก. นําไปปลูกบุกได้ประมาณ ๔๕๐ – 

๙๐๐ ไร่) 

๑๑ โครงการส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

- 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๖) การค้นคว้า วจิัย และพัฒนาภูมปิัญญา พันธุกรรมพืชและสตัว์ท้องถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า วจิัย และพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม และเกษตรอตุสาหกรรม 

๑๒. โครงการวิเคราะห์

ศักยภาพสินค้าเกษตรที่

เหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่ 

เปูาหมายโครงการ : ศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่และความต้องการของ

ตลาด พร้อมจัดทําผลการศึกษาฯ เผยแพร่ให้กับหน่วยงาน/เกษตรกร จํานวน ๑ ชนิดสินค้าเกษตร 

การดําเนินการ : ในเบือ้งต้นสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยเครือข่ายคณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกันดําเนินการสํารวจข้อมูลต้นทุน สภาพปัญหา สินค้าเกษตรที่

สําคัญของจังหวัด ภายใตก้ิจกรรมสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไข

ปัญหาด้านการเกษตรอื่น /กิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูล

ประกอบการดําเนินงานโครงการวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ตอ่ไป 

๑๓. โครงการสื่อสารข้อมูล

ด้านการเกษตรสู่เกษตรกร  

เปูาหมายโครงการ : ประชาสัมพันธข์า่วสารด้านการเกษตรผ่านสื่อไม่นอ้ยกว่าปีละ ๑๒ คร้ัง 

เกษตรกร/ประชาชนได้รับรู้ผลการดําเนินงานด้านเกษตรกรรมของจังหวัด และข้อมูลด้านการเกษตร

ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ปีละ ๒๐ เรื่อง 

ผลที่ได้จากการดําเนินการ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากจัดทําจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ๒ 

เดือน/คร้ังจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์อาทิตย์ละ ๑ คร้ัง,ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่การ

ดําเนินงานและข่าวสารด้านการเกษตร ๒ คร้ัง, ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Network เดือนละ 

๔ – ๗ คร้ัง ซึ่งแต่ละช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แต่ละคร้ัง มีการนําข้อมูลด้าน

การเกษตร, นโยบายภาคเกษตรกรรมที่สําคัญของรัฐบาลและจังหวัด ตลอดจนการดําเนินงาน

ของสภาเกษตรกรจังหวัด นําเสนอไม่ต่ํากว่า ๓ – ๔ เรื่อง รวมแล้วไม่ต่ํากว่า ๒๐ เรื่อง 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๗) การเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดทําข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้ินเกษตรกร 

(หนังสือ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๕๕ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๘) เสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (นายอํานวย ปะติเส) หนังสือ สกจ.ตก ๐๑๐๔/๕๕ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๘ พิจารณาผลักดัน

มาตรการและการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนีเ้กษตรกรเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  
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แผนงาน/โครงการ 

ภายใต้แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก 

ผลการดําเนินการ 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๘) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และ การเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกรที่เก่ียวข้องกับการทํากิน

และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จําเป็นต่อการประกอบการเกษตร 

๑๔. โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับจังหวัด 

 

 - การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

(สอดแทรก/นําเสนอ/ประสาน/ร่วมดําเนินการ/ร่วมแก้ไขปญัหา) 

 - เสนอแนวทางพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะอนกุรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ / 

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมอําเภออุม้ผาง  

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๙) การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมอืในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การ

แปรรปู การตลาดและการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและภาคเอกชน 

 โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายเกษตรกร, โครงการข้าวครบวงจร,โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครบ

วงจร, โครงการมันสําปะหลังครบวงจร, โครงการโคเนื้อครบวงจร ในระดับกิจกรรมกําหนดให้มีการ

เชื่อมโยงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรทั้งในด้านการผลิตและการตลาดด้วย 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๑๐) การสนับสนุน ส่งเสริมการให้การศึกษา อบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม และการจัดการ

แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 

๑๕. โครงการยกระดับ

ความคดิติดอาวุธทาง

ปัญญาสรา้งสัมมาชีพทั่ว

แผ่นดิน 

เปูาหมายโครงการ : จังหวดัมีแหลง่ถา่ยทอดองค์ความรู้สัมมาชีพตน้แบบของจังหวดั และ

เกษตรกรเปูาหมายที่เรียนรู้จากสัมมาชีพต้นแบบจงัหวัด สามารถนําความรู้ไปประยุกต์คิด 

วิเคราะห์แหลง่วัตถุดิบ ความเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่และความรู้ความสามารถของตนในการ

ผลิต ตลอดจนแหล่งจําหน่ายก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม ๒ แห่ง 

การดําเนินการ :  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ศึกษาดู

งานพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ /การลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนและจัดกิจกรรม

เชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนือ้จังหวัดตาก ต่อยอดจากสัมมนาชีพต้นแบบ 

ครอบคลุมการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ 

ข้อ (๑๑) การปรบัปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เก่ียวกับการเกษตรท่ีมีอยู่ให้สามารถรองรบัการช่วยเหลอืเกษตรกร

อย่างครบวงจรและลดการซ้ําซ้อน รวมถงึการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 - ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพในการ

แข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธกิารเข้าถึงแหลง่ทุน และหนีส้ิน

เกษตรกร สภาเกษตรกรแหง่ชาติ ร่วมพิจารณาและจัดทํา “ร่าง พระราชบัญญัตกิารจัด

สวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.” นํารา่งพระราชบัญญัติฯ ดงักล่าว เสนอต่อรัฐบาลพิจารณานํา

ข้อเสนอพระราชบัญญัตดิังกล่าวดําเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป 
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๖. กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

 

การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

(ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อ

หารือการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตาก และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม ๖ คร้ัง ดังนี้ 

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

     - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ ๕/๒๕๕๘ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  

อนึ่ง หากการประชุมฯ ครั้งใดมีวาระหารือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้

เรียนเชิญผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารว่มหารอืในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รับ

ทราบข้อมูลข้อเท็จจรงิ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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7. กจิกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
 

การจัดทําบันทกึความร่วมมือระหว่าง 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตากและสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

       ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดทําบันทึกความ

ร่วมมือด้านส่งเสริมเกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกร ในการพัฒนาและยกระดับการวางแผนการ

ผลิต การรวมกลุ่มอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพ /คุณภาพการผลิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

องค์กรในการดําเนินงานเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น เพื่อ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกันระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก และสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในเบื้องต้นสภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้

จัดทําบันทึกความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก กับ สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ขึ้น โดยมีเปูาประสงค์ให้การปฏิบัติงานระหว่างสององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกความ

ร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้เรียนเชิญ

ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก พร้อมคณะ หารือแนวทางการ

ปฏิบัติงานฯ ร่วมกัน ในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดทําบันทึกความร่วมมือระหว่าง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากและสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง

ประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดทําบันทึกความร่วมมือฯ ระหว่างกันขึ้น โดยทั้งสองฝุายตกลงร่วมมือกัน 

ในการส่งเสรมิสนับสนุนการดําเนินงานของทั้งสององคก์ร ดังต่อไปนี้ 

๑.) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกร 

จังหวัดตาก ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา/วิจัย การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 

และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
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๒.) ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมโอกาสในการศึกษาต่อของเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

พืน้ที่จังหวัดตาก เข้าศึกษาต่อในสาขาเกษตรกรรม ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีตาก 

นอกจากการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตามบันทึกความร่วมมือฯ ข้างต้นแล้ว นายเขลางค์  

วงศ์วิเชียร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ได้เรียนเชิญสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมจัด

แสดงนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก บริเวณพื้นที่จัดการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีคร้ังที่ ๓๖ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ 

บริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก  

กิจกรรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง 

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

       เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับสํานักงานการ 

ค้าภายในจังหวัดตาก ได้ร่วมบูรณาการดํา เนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการผลิต 

มันสําปะหลัง (เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ด้วยระบบน้ํ าหยด) ให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง 

โดยนําตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง รวม ๑๔ ราย ศึกษาดูงานเรื่องการลดต้นทุนการผลิตมัน

สําปะหลังโดยวิธีธรรมชาติและระบบน้ําหยด พื้นที่อําเภอเมือง และ อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 

และกระบวนการถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพืน้ที่ (สีคิ้วโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา และ

มีแผนการปฏิบัติงานประชุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังระบบน้ําหยด ติดตาม

เกษตรกรผูผ้่านการศึกษาดูงาน และชีแ้จงหลักเกณฑ์การดําเนินการตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ให้แก่

เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ งบประมาณใน

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก ร่วมกับ

งบประมาณของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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การประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครอืข่าย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จังหวัดตาก 
 

           เพื่อให้แผนงาน/โครงการ “โคเนื้อครบวงจร” ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ซึ่งเกิดจาก

ความต้องการของเกษตรกร นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการพัฒนาโคเนื้อบรรลุเปูาหมายตาม

ยุทธศาสตร์โคเนื้อของกรมปศุสัตว์  เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้เกิดการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔ หน่วยงาน คือ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก, สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก, 

สํานักงานสหกรณจ์ังหวัดตาก และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกันจัดประชุมสัมมนา

เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดตาก ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีตาก อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหาร

จัดการเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่จังหวัดตาก ให้สอดรับกับสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อและ

โคขุนในปัจจุบัน นําไปสู่การสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โดยมีกลุ่มเปูาหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คอื ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเกษตรกรผู้เลี้ยง

โค ตลอดจนผู้แทนภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๔๐ ราย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และประธานสหกรณผ์ู้เลีย้งโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร ร่วมเสวนาในหัวข้อ 

“สถานการณ์โคเนื้อการรวมกลุ่มการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคการขุนโค และการตลาด” งบประมาณในการ

จัดประชุมสัมมนาฯ ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับงบประมาณของ

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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๘. กิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ภายใต้โครงการยกระดับความคิดตดิอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพท่ัวแผ่นดิน  

จังหวัดตาก ปี 2557 
 

 สืบเนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นการเพาะปลูกพืช 

ตามฤดูกาล มีการผลิตพืชผลการเกษตรตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ อย่างไรก็ตามเกษตรกรใช้เวลาว่าง

จากการประกอบอาชีพหลักประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ รวมทั้งประกอบอาชีพเสริมนอกการเกษตรจึง

จําเป็นต้องมีองคค์วามรูใ้นการประกอบอาชีพให้ได้ผลผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด ขยายการผลิตแล้ว

มีกําไรสร้างรายได้ ปัจจุบันมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนหลากหลาย แต่เกษตรกรผู้สนใจประกอบ

อาชีพนั้นๆ ยังขาดโอกาส เพื่อให้เกษตรกรที่ประสงค์เรียนรู้ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้น และเจ้าของภูมิ

ปัญญาได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้

คัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายเจริญ อ่อนแก้ว เกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบ 

เรื่องการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแปลงเรียนรู้ฯ /

สถานที่ฝกึอบรมฯ และจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรที่สนใจ ที่ตั้งแปลง เลขที่ ๒๙๐ หมู่ ๔ ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก 

 ทั้งนี ้จากการลงพืน้ที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจขอเข้ารับการ

ฝึกอบรม/ดูงานเรื่องการเลีย้งโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคจากแปลงเรียนรู้ฯ ของนายเจริญ อ่อนแก้ว 

จํานวนมาก ประกอบกับ การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อสอดคล้องกับ “โครงการโคเนื้อครบวงจร” 

ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ 

๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดตากมีโอกาสได้

เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนจะเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ด้านอาชีพในการ

เสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกร ชุมชนและสถาบันเกษตรกรให้มีลู่ทางขยายผลความสําเร็จสร้างรายได้แก่

เกษตรกร จึงเห็นชอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณงบกันเหลื่อม ปี 

๒๕๕๗ ภายใต้โครงการยกระดับความคดิติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพ ทั่วแผ่นดิน ดําเนินกิจกรรมต่อยอด

องคค์วามรูด้้านการประกอบอาชีพการเลีย้งโคเนือ้/โคขุน ให้แกเ่กษตรกร รวม ๓ กจิกรรม ดังนี้ 

 ๑) จัดฝึกอบรมเรื่องการลดต้นทุนอาหารโคขุน จํานวน ๖ รุน่ จํานวน ๒๓๕ คน โดยเชื่อมโยงองค์การ

บรหิารส่วนตําบลและสนับสนุนงบประมาณเป็นคา่พาหนะให้แก่เกษตรกรที่ประสงคเ์ข้ารับการฝึกอบรมฯ 
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 ๒) กิจกรรมนําเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตําบลบ้านนา ศึกษาดูงานภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์

ความรู้เร่ืองการเลี้ยงโคเนือ้และการผลิตลูกโคเนือ้ 
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 ๓) กจิกรรมจัดฝึกอบรมการจัดทําโปุงเทียม ให้แก่เกษตรกรตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา  
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๙. กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ทราบนโยบาย  

แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

 
 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีภารกิจสําคัญในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการ

ผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งเสรมิให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสรมิการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปเพื่อ

เกษตรกรอย่างแท้จรงิ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 38 

(3) กําหนดให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึง

นโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

 ภาพลักษณท์ี่ดีของสภาเกษตรกรจังหวัด มาจากประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์

แก่สาธารณ และความพึงพอใจของเกษตรกร รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อสภาเกษตรกรจังหวัด การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ผลการดําเนินงาน และการติดตามแก้ไข

ปัญหาด้านเกษตรกรรรมของจังหวัด จึงถอืเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งในการสรา้งความเชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจน

สร้างความเข้าใจอันดีของเกษตรกร ซึ่งจะนําไปสู่การให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุ/Social Network/บอร์ดประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว นําเสนอข้อมูลการ

ดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตากเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/

คณะทํางาน/ผู้แทนเกษตรกร/พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่

สําคัญ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร 
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การนําสื่อประชาสัมพนัธ์ที่จัดทําเผยแพร่สู่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

เดือน 

ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ครัง้) 

Face 

Book 

จด 

หมาย

ข่าว 

บอร์ด

ประชา 

สัมพันธ ์

ทํา 

เนียบ

เครือ 

ข่าย 

ราย 

งาน 

ประจํา 

ป ี

ปูาย

ประชา 

สัมพันธ์ 

จัดราย 

การวิทยุ 

หนังสือ 

พิมพ์

ทอ้งถิ่น 

ตุลาคม 255๗ √ √ √ √   √  

พฤศจิกายน 255๗ √ √ √ √   √  

ธันวาคม 255๗ √ √ √ √   √  

มกราคม 255๘ √ √ √ √   √  

กุมภาพันธ์ 255๘ √ √ √ √   √  

มนีาคม 255๘ √ √ √ √   √  

เมษายน 255๘ √ √ √ √   √  

พฤษภาคม 255๘ √ √ √ √ √  √  

มถิุนายน 255๘ √ √ √ √ √ √ √ √ 

กรกฎาคม 255๘ √ √ √ √  √ √  

สงิหาคม 255๘ √ √ √ √  √ √ √ 

กันยายน 255๘ √ √ √ √  √ √  
 

รูปแบบการประชาสัมพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จดหมายข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media (Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ทําเนียบเครือข่าย (สมุดรายชื่อผู้แทนเกษตรกร)                     รายงานประจําป ี2557 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      ปูายประชาสมัพันธ์การรับขึน้ทะเบียนเกษตรกร                    จดัรายการวิทยุ สวท.ตาก/แมส่อด 
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10. กิจกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนตําแหน่งท่ีว่าง 
 

สืบเนื่องจาก นายสงคราม แก้วประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสียชีวิต สํานักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตาม

ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ และสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีประกาศสํานักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติเรื่องรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๓๓ (๑) และ (๒) แทนตําแหน่งที่ว่าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒  ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง หน้า ๑๕ 

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกาศให้นายพนม สินสอน เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แทนนาย

สงคราม แกว้ประดิษฐ์ สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) ที่พน้จากตําแหน่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนนิการจัดการเลอืกตัง้ผูแ้ทนเกษตรกรระดับอําเภอ อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

การดําเนนิการจัดการเลอืกต้ังผูแ้ทนเกษตรกรระดับตําบล อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
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11. กิจกรรมการจัดทาํข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 
 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาหนี้สนิเกษตรกร 

สืบเนื่องจากปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมเกษตรกรรมของไทยมายาวนาน ส่งผลให้

สถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรอยู่ในสภาพที่เปราะบาง โดยเฉพาะในยามที่ต้องเจอกับภาวะวิกฤตภัย

ธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา แม้ว่าภาครัฐจะได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและมีนโยบาย

แกไ้ขปัญหาภาคเกษตรกรรมมาแล้วหลายยุคสมัยทั้งสงเคราะห์และประชานิยม นโยบายดังกล่าวเพียงช่วยให้

เกษตรกรพยุงตัวอยู่ได้ แต่ไม่สามารถเติบโตและพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง เพราะนโยบายสงเคราะห์ช่วยเหลือ

และประชานิยมที่ผา่นมาไม่เคยไปถงึการแก้ไขปัญหารากเหง้าอย่างปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างแท้จรงิ  

 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญ

ประการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปัญหาการบุกรุก

พื้นที่ปุาสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นําเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร หารือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ และได้นํากลไกกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ

กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเผยแพร่แก่เกษตรกร โดยเครือข่ายคณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เป็นหนีแ้ละประสงคย์ื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียน

เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่งให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้

ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน 

ตลอดจนเสนอจังหวัดตากพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สินจังหวัดตาก โดย

คาดหวังให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นกลไกสําคัญในการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรได้อย่าง

ครอบคลุมทุกประเภทหนีข้องเกษตรกร นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียน

เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  

แม้ว่าจังหวัดตากจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สินจังหวัดตากขึ้น 

ตามข้อเสนอข้างต้นแล้ว แต่พบว่าการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามคําสั่งดังกล่าวไม่สามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาแล้วเห็นว่าหากรัฐบาล

กําหนดมาตรการและการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรเป็นวาระสําคัญเร่งด่วน เฉกเช่นเดียวกั บการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุาและปัญหาแรงงาน ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่าง

จริงจังเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความสําคัญและร่วมดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีหนังสือที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๕๕ ลงวันที่ ๑๒ 

มถิุนายน ๒๕๕๘ จัดทําข้อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาหนีส้ินเกษตรกร โดยอาศัยการดําเนินงานของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง/กองทุนช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ที่มีอยู่ของภาครัฐ รองรับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

เสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาผลักดันมาตรการและการดําเนินการแก้ไข

ปัญหาหนีเ้กษตรกรเป็นวาระสําคัญเรง่ด่วนของรัฐบาล  
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 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโคเนื้อ/โคพันธุ์ตาก จังหวัดตาก 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตาก เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากการบูรณาการ

เชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งจะส่งผลให้ เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้จังหวัดตาก คณะทํางานการบรหิารจัดการโคเนื้อครบวงจรจังหวัดตาก

ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (วาระ

พิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

และคณะ จะเดินทางลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยมพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดตาก ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ จึงมีมติ

ร่วมกันมอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากซึ่งทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทํางานฯ มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการ

จังหวัดตากขอการสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดหรืองบประมาณเพื่อการ

พัฒนาโคเนือ้จังหวัดตาก  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีหนังสือ ที่ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๙๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เรื่อง ข้อเสนอขอการสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณจาก 

งบยุทธศาสตรจ์ังหวัด หรืองบประมาณเพื่อการพัฒนาโคเนือ้จังหวัดตาก สรุปสาระสําคัญตามข้อเสนอฯ ดังนี้  

๑) ขอให้พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อซึ่งได้รับประโยชน์จาก

“โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้เกษตรกรจากการเลี้ยงโคเนื้อ /กระบือ และลดต้นทุนการผลิตอาหารโค” 

วงเงินงบประมาณตามโครงการ ๓๑.๖ ล้านบาท ตามนโยบายดําเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

และผู้ยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เข้าสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โคเนื้อ /

โคพันธุ์ตาก ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการสร้างอัตลักษณ์และ

มูลคา่เพิ่มโคเนือ้ให้แกเ่กษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้จังหวัดตาก 

๒) เพื่อให้การดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตโคพันธุ์ตากให้แก่เกษตรกร 

เป็นอาชีพเกษตรกรรมทางเลือกในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น  

ตลอดจนรักษาจํานวนโคแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ และผลิตโคเนือ้ (โคพันธุ์ตาก) ให้เพียงพอตรงความต้องการของ
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ตลาดและสามารถแข่งขันได้ ตามเปูาหมายของกรมปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตาก  ซึ่ง

ตั้งเปูาหมายรวบรวมแม่โคร่วมเป็นฟารม์เครือข่ายเพื่อขยายการผลิตโคพันธุ์ตาก จํานวน ๓,๐๐๐ ตัว เพื่อเพิ่ม

ปริมาณโคพันธุ์ตากเข้าสู่ระบบปริมาณปีละ ๒,๐๐๐ ตัว จึงเสนอจังหวัดตากพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดตากหรืองบประมาณอื่นใดตามแต่จะเห็นสมควรในการดําเนินการ “โครงการโคเนื้อครบ

วงจร” ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก วงเงิน

งบประมาณตามโครงการ ๖.๓ ล้านบาท ในการจัดหาแม่พันธุ์โคสนับสนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมเป็นฟาร์ม

เครอืข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตโคพันธุ์ตาก จํานวน ๑๐๐ ตัว  

๓) ขอให้พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตร อาทิ สหกรณ์นิคมแม่สอด, 

สหกรณก์ารเกษตรแม่ระมาด ในเขตพืน้ที่เศรษฐกจิพิเศษจังหวัดตาก ขยายการดําเนินธุรกิจสหกรณ์จากการเป็น

ผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อข้าว หรือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สู่การเป็นผู้ประกอบการแปรรูปอาหารสัตว์ โดย

เชื่อมโยงรับซื้อวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์/ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ซึ่งผ่านการแปรรูปขั้นต้นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /

กลุ่มเกษตรกร นํามาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์จําหน่าย เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรพืชอาหารสัตว์ 

เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสําปะหลัง, ถั่วเขียว ฯลฯ และสรา้งการแขง่ขันด้านราคาอาหารสัตว์กับบรษิัทเอกชน 

เพื่อให้ราคาจําหน่ายอาหารสัตว์แก่เกษตรกรอยู่ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกร สอดรับการ

พัฒนาโคเนือ้จังหวัดตากสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โคเนื้อ/โคพันธุ์ตาก ตามนโยบายกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนบรรลุตามเปูาหมายการขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ์แบบบูรณการมุ่งสู่การพัฒนา

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Model) ของจังหวัดตาก  
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แผนการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ 3 
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แผนการดําเนนิงานปีงบประมาณ 2559 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ปีฐาน

๒๕๕๗ 

พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

เกษตรกรจังหวัดตากน้อมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี

ดี มีส่วนร่วมในการกําหนด

นโยบายและวางแผนพัฒนา

เกษตรกรรม เกิดการรวมกลุ่ม

เกษตรกรและเชื่อมโยงเครอืข่าย

เพื่อประสานความร่วมมือด้าน

การผลิตและการตลาดอย่าง

ต่อเนื่องเข้มแข็ง และสามารถ

บริหารจัดการตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน  

 

๑. กลุม่ องค์กร สถาบัน เกษตรกร น้อม

นํ า ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป

ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประกอบอาชี พ

เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้น (ปีละ ๑ 

กลุม่) 

๒. กลุ่ม องค์กร สถาบัน เกษตรกร มี

ความเข้มแข็งและสามารถบรหิารจัดการ

ตนเองให้ดําเนินกิจกรรมของกลุ่มได้

อย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้น (ปีละ ๑ กลุม่) 

๓. สัดส่วนของการกําหนดนโยบายและ

ว า ง แ ผ น พั ฒ น า เ ก ษ ต รก ร รม ข อ ง

ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ กิ ด จ า ก

กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

(แผนพัฒนาเกษตรกรรม ของ สภจ.) 

เพิ่มขึ้น (รอ้ยละ ๒๐ ต่อปี)  

๒ กลุม่ 

(ศูนย์ฯ 

กษ.) 

 

 

๓๑ กลุม่ 

(สหกรณ์) 

 

 

รอ้ยละ 

๒๐ 

 

๑ กลุม่ 

 

 

 

 

๑ กลุม่ 

 

 

 

 

รอ้ยละ 

๒๐ 

๑ กลุม่ 

 

 

 

 

๑ กลุม่ 

 

 

 

 

รอ้ยละ 

๒๐ 

๑ กลุม่ 

 

 

 

 

๑ กลุม่ 

 

 

 

 

รอ้ยละ 

๒๐ 

๑. สร้างกระบวนการมีสว่น

รว่มทุกภาคสว่นในการ

กําหนดนโยบายและวาง

แผนการพัฒนาเกษตรกรรม

อย่างเป็นระบบ 

๒. สร้างความเข้มแข็ง กลุ่ม/

องค์กร/สถาบัน เกษตรกร ให้

สามารถบรหิารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับจังหวัด 

๒. โครงการจัดต้ังและสรา้ง

เครอืข่ายเกษตรกร 

๓. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ

การปฏิบัติงานเครอืข่ายผู้แทน

เกษตรกร (เพื่อเป็นแกนนําใน

การถ่ายความรู้ในการบรหิาร

จัดการกลุม่ องค์กร สถาบัน

เกษตรให้มีความเข้มแข็งและ

สามารถบรหิารจัดการตนเอง

ได้) 

 



 
 

 
 

79 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชวีิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ระดับจังหวัดท่ีเกิดจาก

การสะท้อนปัญหาและ

ความต้องการของเกษตร

ผู้มสีว่นได้เสียอย่างแท้จริง 

นําไปสูก่ารเสนอเพื่อแก้ไข

ปัญหาในระดับผู้กําหนด

นโยบาย 

 - รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้าน

การเกษตรระดับจังหวัดจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 - จัดเก็บข้อมูลปัญหาด้านการเกษตร และ

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี 

 - เตรียมความพร้อมวิทยากรกระบวนการในการ

จัดทําแผนฯ และซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผน 

- จัดประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกษตรระดับตําบล 

อําเภอ จังหวัด 

 - วิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) กําหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

จั ด ทํ า โ ค ร งก า ร ให้ สอ ดค ล้ อ งกั บป ร ะ เ ด็ น

ยุทธศาสตร์ 

 - จัดทําประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นเพื่อ

ปรับปรุงแผนฯ ก่อนนําเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด 

สกช.  

 จัดทํา 

   สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการจัดต้ัง

และสร้างเครอืข่าย

เกษตรกร 

เกษตรกรมีส่วนรว่มใน

การแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาด้านเกษตรกรรมใน

พืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ 

 - แต่งต้ังคณะผู้ประสานงานระดับอําเภอ /

มอบหมายอํานาจหนา้ที ่

 - ประชุมชีแ้จงแนวทางการดําเนินงาน 

 - สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้ประสานงาน 

ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนด 

สกช.     สกจ.ตาก 

และ 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

ติดตาม ประเมินผล 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. สร้างความเข้มแข็ง 
กลุ่ม/องค์กร/สถาบัน 
เกษตรกร ให้สามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

๓. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิติงานเครอืข่าย

ผู้แทนเกษตรกร (เพื่อ

เป็นแกนนําในการถ่าย

ความรู้ในการบรหิาร

จัดการกลุม่ องค์กร 

สถาบันเกษตรให้มี

ความเข้มแข็งและ

สามารถบรหิารจัดการ

ตนเองได้) 

สร้างความรู้ความเข้าใจ

ดา้นการบริหารจัดการกลุ่ม

เกษตรกรแก่กลุ่มเกษตรกร

แกนนําเพื่อเป็นแกนนําใน

การถ่ า ยคว ามรู้ ใ นกา ร

บริหารจัดการกลุ่ม องค์กร 

สถาบันเกษตรให้มีความ

เข้มแข็งและสามารถบริหาร

จัดการตนเองได้ 

 - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความ

เข้ า ใจด้ านการสหกรณ์แก่

ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล 

- ผู้แทนเกษตรกรท่ีผ่านการ

ฝึ ก อ บ ร ม ฯ  เ ป็ น วิ ท ย า ก ร

เครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ด้าน

เกษตรกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ

เ ก ษ ต ร ก ร ร ม โ ด ย ยึ ด ห ลั ก

ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง

ให้กับเกษตรกร /กลุ่ม/องค์กร

เกษตรกร  

สกช./กษ.     กษ.ตาก

,สหกรณ์

จังหวัดตาก, 

สกจ.ตาก และ 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงในอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ปีฐาน

๒๕๕๗ 

พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

เกษตรกรมีขีดความสามารถ

ในการผลติและการจัดการ

สนิค้าเกษตร โดยการนําระบบ

เกษตรกรรมท่ีเหมาะสม การ

รวมกลุ่มเกษตรกร การ

เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก 

ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุน

เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็ง

ให้กับเกษตรกรในการเพิ่ม

รายได้ท่ีมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

๑. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

เกษตรกรท่ีผลติสินค้ากลุ่มเปาูหมาย

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  

ในปี ๒๕๖๐ 

 

๒. สัดส่วนของสินค้าเกษตรกรท่ี

ได้รับการรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

๓. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

และศูนย์รวบรวมผลผลติและ

กระจายสนิค้าเกษตร เพิ่มขึ้น  

 

๔. ต้นทุนการผลิตกลุม่สนิค้าเกษตร 

เปูาหมาย (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มันสําปะหลัง โคขุน) ลดลง (รอ้ยละ 

๒ ต่อปี) 

 เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ ๒ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

ลดลง 

รอ้ยละ ๒ 

 

 

เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ ๒ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

ลดลง 

รอ้ยละ ๒ 

 

เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ ๒ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

ลดลง 

รอ้ยละ ๒ 

 

๑. พัฒนาประสทิธิภาพการผลิต

สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย 

ตอบสนองความต้องการของ

ตลาด 

๒. สร้างมูลค่าเพิ่ม 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

หญ้าเนเปียร์ทดแทนพืน้ท่ีปลูก

ข้าวและมันสําปะหลังท่ีไม่

เหมาะสม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงในอาชีพ 

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 ตอบสนอง

ความต้องการของ

ตลาด 

๒. สร้างมูลคา่เพิ่ม 

และการลดต้นทุนใน

การผลิตสินค้า

เกษตร ให้สามารถ

แข่งขันได้ 

๓. พัฒนาระบบ

คมนาคมขนสง่และ

ศูนย์กลางในการ

รวบรวมผลผลิตและ

กระจายสนิค้า

เกษตร 

 

๑. โครงการ

สนับสนุนนโยบาย

รักษาเสถยีรภาพ

ราคาสนิค้าเกษตร

และแก้ไขปัญหา

ดา้นการเกษตรอ่ืน 

เพื่อรับฟังความคิดเหน็หา

ข้อสรุปประเด็นปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมของ

เกษตรกร และการบรหิาร

จัดการขององค์กรเกษตรกร  

รวบรวม วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา เสนอหน่วยงานที

เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข

ปัญหา 

- จัดสัมมนา เกษตรกร สมาชิกสภาฯ องค์กร

เกษตรกร รับฟังประเด็นปญัหา แนวทางปูองกัน/

แก้ไข ปญัหาเรง่ด่วนที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร/

การบรหิารจัดการขององค์กรเกษตรกร 

 - ประสานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประมวลผลหาข้อสรุป เสนอหน่วยงานในพื้นที่

พิจารณาแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ 

 - จัดทําข้อเสนอแนะเชงินโยบายส่งต่อ สกช. 

ประมวลผลภาพรวมเสนอแนวทางกาํหนด

นโยบายแก้ไขปัญหา 

สกช.     สกจ.ตาก และ

หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการข้าว

ครบวงจร 

 

๑. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้เกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัย 

ลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิม่

รายได้ในครัวเรือนเกษตรกร 

๒. เพื่อส่งเสรมิการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในชุมชน/

จําหน่าย เพิ่มโอกาสทางการ

แข่งขันและรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓. เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตและ

ผู้รับซือ้ 

 - ประชุมกําหนดวิธกีาร 

 -  ชีแ้จงการดําเนินงานโครงการฯ 

กลุ่มเปูาหมาย คือ เกษตรกร และผูป้ระกอบการ

(รับซือ้) สหกรณ์, โรงสี ฯลฯ 

- อบรมถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทนุ 

เทคโนโลยกีารผลิตข้าวปลอดภัย และการผลิต

เมล็ดพันธุ์ขา้ว การบรหิารจัดการองค์กร 

(สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร) 

- ปรับปรุงพื้นที/่สนับสนุนปัจจัยการผลิต แก่

กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์  

- ติดตาม/ตรวจสอบมาตรฐานแปลงและผลผลิต 

/ให้คําแนะนํา 

กษ.  

 

   สนง.กษ.ตาก

,สนง.กจ.ตาก,พด.

ตาก, สนง.สหกรณ์

ตาก, ศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าวลําปาง, 

ชป.ตาก, สนง.

พาณิชยจ์ังหวัดตาก

,สนง.การค้าภายใน

จังหวัดตาก,ข้าว

จังหวัดตาก,สกจ.

ตาก และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
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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. 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, 

ศูนยว์จิัยพชืไร่

นครสวรรค์,พาณิชย์

จังหวัดตาก,การค้า

ภายในจังหวัดตาก

,สกจ.ตาก และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. โครงการมัน

สําปะหลัง 

ครบวงจร 

ส่งเสรมิและพัฒนาความเข้มแข็ง

ในการผลิตมันสําปะหลงัแก่

เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลงั 

พร้อมทั้งคัดเลือกแหล่งสาธิต

และวิจัยสายพันธุ์เพิ่มผลผลิต 

พัฒนาการจัดการองค์กร การ

ปลูกมันสําปะหลงั 

การรวบรวม แปรรูป และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การตลาด ตลอดจน

การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต 

- 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

, ศูนย์วิจัยพืชไร่

นครสวรรค์,พาณิชย์

จังหวัดตาก,การค้า

ภายในจังหวัดตาก

,สกจ.ตาก, วิทยาลัย

เกษตรฯ, โรงงานแม่

สอดสตาร์ชจํากัด และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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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 

 ๕. โครงการ 

โคเนื้อครบวงจร 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความเข้มแข็งในการ

เลี้ยงโคเนือ้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค  ทั้งใน

ด้านการจัดการองค์กร การเลี้ยงโคเนือ้ การ

ควบคุมโรคและสขุาภิบาลสัตว์ การตลาด 

ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

 

-  ประชุมคณะทํางานฯ  กําหนดวิธกีาร

ดําเนินงาน 

- คัดเลือกเกษตรกรและแหลง่เรียนรู้การ

เลี้ยงโค 

 - จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพือ่ให้

ความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงโคเนือ้แก่

เกษตรกร 

- สนับสนุนแม่โคพันธุ์ด/ีส่งเสรมิแปลงปลูก

พืชอาหารสัตว ์

- เชื่อมโยงกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกลุ่มผู้ผลิต

อาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลีย้งสตัว์, มัน

สําปะหลงั) 

 - ติดตาม/ตรวจสอบมาตรฐานแปลงและ

ผลผลิต /ให้คําแนะนํา 

กษ.     ปศจ.ตาก, ศูนย์

วยิัยและบํารุง

พันธุ์สัตว,์ 

สหกรณ์ตาก, 

(นกส.๓ สทพ. 

นทพ.),พาณิชย์

จังหวัดตาก,

การค้าภายใน

จังหวัดตาก

,สกจ.ตาก และ

หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

๖. โครงการ

ส่งเสริมการปลูก

หญ้าเนเปียร์

ทดแทนพื้นที่ปลูก

ข้าวและ 

มันสําปะหลังที่ไม่

เหมาะสม  

1. ลดพื้นที่ปลูกข้าวและมันสําปะหลังในเขตที่

เหมาะสมน้อยและไมเ่หมาะสม 

๒. แก้ไขปัญหาปริมาณผลผลิตข้าวและ 

มันสําปะหลังไม่สอดคล้องกับปรมิาณความ

ตอ้งการ 

๓. เกษตรกรสามารถผลิตพชือาหารสตัว์เพื่อ

จําหน่าย หรือผลิตเพื่อการเลีย้งโคเนื้อของ

ตนเองได้ 

๔. ขยายผลสูก่ารศกึษาการตัง้โรงงานไฟฟาูชีว

มวล 

- กําหนดแนวเขตพืน้ที่ดําเนินงานโครงการฯ 

ต.วังประจบ อ.เมืองตาก  

จ.ตากและคัดเลือกเกษตรกรเขา้ร่วม

โครงการฯ พืน้ที่เปูาหมาย ๕๐๐ ไร่ 

- อบรมให้ความรู้เร่ืองการปลูกพืชอาหาร

สัตว์ (หญ้าเนเปียร์ ๑) 

- สนับสนุนกล้าพันธุห์ญ้าเนเปียร์ 

- ติดตามผลการดําเนินการ บูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลโครงการ

เพิ่มเติม   

กษ.  

 

   กจ.ตาก,ปศจ.

ตาก,ชป.ตาก, 

พด.ตาก, อบต.

ในพื้นที่ และ

หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ ปีฐาน

๒๕๕๗ 

พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

๑. ทรัพยากรทางการเกษตร 

ดนิ น้ํา ตลอดจนปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตรไดร้ับการ

พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูให้มี

ความอุดมสมบูรณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

๒. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล 

โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากร ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และ

ปัจจัยผลผลติทางการเกษตรมี

ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

 

๑. มกีารศึกษาแนวทางขยาย/

ปรับปรุง พื้นท่ีชลประทาน

ครอบคลุมทุกอําเภอจังหวัดตาก 

และดําเนินการเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน

ได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ตาม

แผนงาน/โครงการ 

 

 

๒. ทรัพยากรดิน น้ํา ปุาไม้ ไดร้ับ

การฟื้นฟู โดยการมสีว่นรว่มของ

ชุมชน (ไม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ ไร)่ 

 

๓. สัดสว่นนักท่องเท่ียวในแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น (รอ้ยละ 

๒ ต่อปี) 

๑๐๓,๘๕

๘ ไร่ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕ 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

ไร่ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๒ 

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕ 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

ไร่ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๒ 

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕ 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

ไร่ 

 

 

 

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๒ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ชลประทานเพื่อการเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง

ท่ัวถึง 

๒. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและลดต้นทุน 

๓. สนับสนุนการผลิตสินค้า

เกษตร โดยใชห้ลักการความ

ยั่งยืนถาวรของระบบปุา 

ธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการ

ทําการเกษตร (วนเกษตร) 

๔. สง่เสริมและสนับสนุนแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

๑. โครงการศึกษาแนวทาง

ขยาย/ปรับปรุง พื้นท่ี

ชลประทาน และบริหาร

จัดการน้ําอย่างเหมาะสม 

๒ โครงการชุมชนอยู่ร่วมกับ

ปุาอย่างยั่งยืน  

๓. โครงการสง่เสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

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. พัฒนาและปรับปรุง

ระบบชลประทานเพื่อ

การเกษตรให้มีประสิทธิ 

ภาพและเป็นไปอย่าง

ทั่วถงึ 

๒. ฟื้นฟูทรัพยากรการ

ผลิตทางการเกษตรเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการ

ผลิตและลดต้นทนุ 

๓. สนับสนนุการผลิต

สินค้าเกษตรกร โดยใช้

หลักการความยั่งยืน

ถาวรของระบบปุา 

ธรรมชาติมาเป็น

แนวทางในการทํา

การเกษตร (วนเกษตร) 

๔. ส่งเสริมและ

สนับสนุนแหล่ง

ท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

๑. โครงการศึกษา

แนวทางการขยาย/

ปรับปรุง พื้นท่ี

ชลประทาน และ

บรหิารจัดการนํ้า

อย่างเหมาะสม 

๑. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร

จัดการน้ํา และปรับปรุงระบบ

ชลประทานให้สามารถใช้งานได้

อย่างเต็มประสิทธภิาพ 

๒. เพิ่มพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพเพิ่มเตมิ 

๑. ศึกษาความเหมาะสมและความคุม้ค่า

การดําเนินการเพิ่มพืน้ทีช่ลประทานตาม

พืน้ที่ที่เกษตรกร/อปท. เสนอความตอ้งการ 

๒. ปรับปรุงระบบชลประทานใหส้ามารถใช้

งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๓. สง่เสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้าํให้มสี่วนร่วมใน

การบริหารจดัการน้าํอย่างเหมาะสม 

กษ.

,อบจ.,

อบต. 

 

 

   กษ./ชป./มท./

อบจ./อบต./

โครงการ

ชลประทาน

ตาก 

๒. โครงการชุมชน

อยู่ร่วมกับปุาอย่าง

ยั่งยืน 

( โดยการปลูกพืชคืน

ปุาปลอดภัยจาก

สารพิษ) 

 

 

 

 

1. เพื่อลดปัญหาการบุกรกุปุา

รักษาสมดุลทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มให้อยู่คู่กับชุมชน

อย่างยั่งยืน 

๒. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีาร

ปรับเปลี่ยนระบบพชืเชิงเดีย่วสู่การ

ทําวนเกษตร 

๓. เพื่อลดการใช้สารเคมีและ

ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง 

๔. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในกลุม่

เกษตรกร 

๕. เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพ

ดีและผลผลิตที่ได้ปลอดภัยสาํหรับ

ผู้บรโิภค 

๖. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

๑. สํารวจพื้นที่และจํานวนเกษตรกรที่

ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ทีม่ีปัญหา

การบุกรุกปุา และมีปัญหาทีด่ินทํากิน 

๒. อบรมให้ความรู้เร่ืองการปลกูพืชระบบ

วนเกษตรกร การทําปุ๋ยอนิทรีย์ 

๓. สนับสนุนกล้าพันธุ์พชืที่มีความเหมาะสม

กับกับพื้นที่ ผลผลิตเปน็ที่ตอ้งการของตลาด 

อาทิ บุก, กาแฟ,  

ลูกเนียง เป็นต้น   

๔. ส่งมอบกล้าพันธุ์ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วม

โครงการฯ ปลูกในพื้นที่ /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

ความรู้และประสบการณ์ใน

การประกอบอาชีพของ

เกษตรกรจังหวัดตากกับ

เกษตรกรจังหวัดอ่ืน เกษตรกร

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตลอดจนเกษตรกรจาก

ภูมิภาคอ่ืน ซึ่งจะสง่ผลให้เกิด

การพัฒนางานและคุณภาพ

ชีวิตได้เป็นอย่างดี 

๑. สํารวจจุดท่องเท่ียวเชิง

เกษตร  

๒. ประสานงานกับสถานท่ี

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อการดําเนินงานร่วมกัน 

๔. เชื่อมโยงผู้ให้บรกิารการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

๕. ประชาสัมพันธ์ 

 

กระทรวง

ท่องเท่ียว

และกีฬา 

(กท.) 

    สนง.ท่องเทีย่ว

และกฬีาจังหวัด

ตาก, กษ.ตาก, 

อบต., อบจ. 

สนง.จ.ตาก, 

และหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสรมิงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

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. มีการวิเคราะห์ศักยภาพสินค้า

เกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี

อย่างรอบด้าน อย่างน้อย ๑ ชนิด

สนิค้า/ปี 

 

๒. เกษตรกร นําภูมิปัญญาท้องถิ่น/

สัมมาชีพต้นแบบดา้นการเกษตร ไป

ประยุกต์ใชใ้นการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมสร้างมูลคา่เพิ่ม/ลด

ต้นทุนการผลติ สามารถเพิ่มรายได้/

ลดรายจา่ยครัวเรือน ไดไ้มน้่อยกว่า 

รอ้ยละ ๕ 

 ๑ ชนิด 

 

 

 

 

ร้อยละ ๕ 

๑ ชนิด 

 

 

 

 

ร้อยละ ๕ 

๑ ชนิด 

 

 

 

 

ร้อยละ ๕ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพสินค้า

เกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่

๒. ส่งเสริมให้มีการนําภูมิปัญญา

ท้องถิ่น /แปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานให้กับ

ยุวเกษตรกร/เกษตรกร เพื่อนําไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรธรรมชาติมาเป็นแนวทาง

ในการทําการเกษตร (วนเกษตร) 

๑. โครงการวิเคราะห์

ศักยภาพสินคา้เกษตรที่

เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่  

๒. โครงการยกระดับ

ความคดิติดอาวุธทาง

ปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่ว

แผ่นดิน 

๓. โครงการสือ่สารข้อมูล

ด้านการเกษตรสู่เกษตรกร 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสรมิงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

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. สง่เสริมและ

สนับสนุนให้มี

การศึกษาวิเคราะห์

ศักยภาพสินค้าเกษตร

ท่ีเหมาะสมกับสภาพ

พืน้ท่ี 

๑. โครงการศกึษา

วเิคราะห์ศักยภาพ

สินค้าเกษตรท่ี

เหมาะสมกับสภาพ

พื้นท่ี  

 

เพื่อให้มีข้อมูลดา้นการผลิต 

และการตลาด รายพืช เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจวาง

แผนการปูองกันแก้ไข

ปัญหา และพัฒนาของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนประกอบการ

ตัดสินใจในการประกอบ

อาชีพให้กับเกษตรกร 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลศกัยภาพสนิค้า

เกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที ่ 

๒. ศึกษาความเหมาะสมรายชนิด ทัง้ด้าน

การผลิต การตลาด,ปัจจัยสนับสนุน และ

ปัจจัยเสี่ยง 

๓. ศักยภาพและความต้องการของ

เกษตรกรในพื้นที่  

พณ./กษ.     กษ.ตาก,กจ.

ตาก, ปศจ.ตาก

, ประมงจังหวัด

ตาก, 

พาณิชย์จังหวัด

ตาก, การค้า

ภายในจังหวัด

ตากและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๒. สง่เสริมให้มกีารนํา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/

แปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

เป็นแหลง่เรยีนรู้/ศึกษา

ดูงานให้กับยุว

เกษตรกร/เกษตรกร 

เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพ

เกษตรกรธรรมชาติ 

๒. โครงการยกระดับ

ความคิดติดอาวุธทาง

ปัญญาสรา้งสัมมาชีพ

ท่ัวแผ่นดนิ 

 

 

 

 

เกษตรมีแหล่งเรียนรู้และ

โอกาสในการเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาสัมมาชีพเด่น

ของจังหวัด และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรให้

เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่

ของตนเองได ้

๑. คัดเลือกสมัมาชีพต้นแบบ จงัหวดัละ ๒ 

แห่ง (๒ อาชีพ) 

๒. สนับสนุนวัสดกุารผลิต และเตรียม

ความพร้อมแปลงสมัมาชีพต้นแบบ และ

จัดทําเป็นฐานถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้ับ

เกษตรกรที่สนใจ 

๓. นําเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้า

ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

๔. ติดตาม ประสาน ใหค้ําแนะนํา 

๕. ประมวลผลองคค์วามรู้จากแปลง

สัมมาชีพต้นแบบ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สกช. 

 

  

    สกจ.ตาก และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

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

ข้อมูลดา้นการเกษตรสู่

เกษตรกร 

 

๑.) เผยแพร่ผลการ

ดําเนินงานของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องด้านการเกษตรสู่

เกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และประชาชน

ท่ัวไป 

๒.) สร้างการมีส่วนร่วม

ของ เกษตรกร  องค์ ก ร

เกษตรกร และประชาชน

ท่ัวไป 

๓.) รับรูค้วามต้องการของ

เกษตรกร องค์กร

เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป 

 

จั ด ทํ า สื่ อ ปร ะช าสั มพั นธ์ ผ่ า น 

สื่อวิทยุ/Social Network/บอร์ด

ประชาสั มพั น ธ์ /จดหมายข่ า ว 

นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานของ

ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ภ า ค

เกษตรกรรม /ข้อมูลข่าวสารด้าน

การเกษตรท่ีสํ าคัญ ตลอดจน

นโยบายของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องด้าน

การเกษตร 

 

สกช. 

 

  

    สกจ.ตาก และ

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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คําสั่งแต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะทํางาน เพื่อเป็นผูแ้ทนเกษตรกรในการนําเสนอสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

และพัฒนาทีเ่กี่ยวข้องกบัภาคเกษตรกรรม 
 

 

 

ปี 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

กํากับดูแลการรบัจํานําระดับจังหวัด 

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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ปี 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 

คําสั่งคณะกรรมการกํากับและ

ขับเคลื่อนวาระแหง่ชาตดิ้านการ

สหกรณ ์

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 

ปี 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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ปี 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 

เรื่อง จัดต้ังศูนยบ์ริหารการแกไ้ขปัญหาสินค้ายางพาราอยา่งเป็นระบบครบวงจร ระดับ

จังหวัดและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการแกไ้ขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ

ครบวงจร 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 

เรื่อง จัดต้ังศูนยบ์ริหารการแกไ้ขปัญหาสินค้ายางพาราอยา่งเป็นระบบครบวงจร ระดับ

กลุ่มจังหวัดและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการแกไ้ขปัญหาสินค้ายางพาราอยา่งเป็น

ระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัด 

ที่ 388/2557 

คําส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหาร

จัดการสินค้าข้าวของจังหวัดตากอย่างยัง่ยนื 

แต่งตั้งคณะทาํงานขับเคลื่อนการบรหิารจัดการสินคา้ขา้วของ

จังหวัดตากอย่างยั่งยืน 

ที่ 1/2557 

คําส่ังคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคล่ือน

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจงัหวัด 

แต่งตั้งคณะทาํงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรว์าระแห่งชาติดา้นการ

สหกรณ ์จังหวัดตาก 

ที่ 15/2557 

คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายสือ่สาธารณะภาค

เกษตรกรรม แบบมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

95 

ปี พ.ศ.255๘ 

ที่ 1/2558 

คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ ์จงัหวดัตาก 

เรื่อง จัดตั้งศนูย์ปฏิบัติการเฉพาะกจิเพื่อบริหารจัดการ

สถานการณฝ์นทิง้ช่วงในพืน้ทีลุ่่มแม่น้าํเจา้พระยา จังหวดัตาก 

ที่ 1/2558 

คําสั่งอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ ์จังหวดัตาก 

เรื่อง จัดตั้งศนูย์ปฏิบัติการเฉพาะกจิเพื่อบริหารจัดการ

สถานการณฝ์นทิง้ช่วงในพืน้ทีลุ่่มแม่น้าํเจา้พระยา จังหวดัตาก 

ที่ 1/2558 

คําสั่งคณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ของจังหวดั 

ที่ 6/2558 

คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 8/2557 และ

คําสั่ง ที ่9/2557 และแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาการบรหิารจัดการผลไม้ทัง้ระบบ 
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ข้อมูลคณะทาํงานและคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับจังหวัด 

ระดับอาํเภอ และระดับตําบล 
 

คณะทํางานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

 

๑. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางานฯ 

๒. นายประนอม  ออ่นนุม่  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

๓. นายกําพล  เข็มฤทธ์ิ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๔. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๕. นายสมชาย  ใจพูน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๖. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๗. นายภราดร  กานดา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๘. นายกรวีร์  ธรรมาภวิาท  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คณะทํางาน 

๙. นายสมเดช  ล่าลี ้   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      เลขานุการคณะทํางาน 
 

มอีํานาจหนา้ที่ดังตอ่ไปน้ี 

1. กลั่นกรองงานก่อนนําเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด กําหนดวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อม

ตดิตามผลการปฏบัิตงิานตามมติท่ีประชุม 

2. รับข้อเสนอแนะและคําร้องเรียน กําหนดกระบวนการแก้ปัญหาเร่งด่วน และมอบหมายให้คณะทํางานท่ี

เกี่ยวข้อง 

3. ตดิตามและวิเคราะห์ผลการปฏบัิตงิานของสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

4. จัดทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและปรับปรุงการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและ

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

5. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

ท้ังน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ 
 

๑. นายสวัสดิ์  โนนสูง   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางานฯ 

๒. นายมานติย์  พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

๓. นายอรรถพงษ์  สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๔. นายสุริยา  มาเกิด   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๕. นายเจรญิ  ออ่นแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๖. นายอนุรักษ ์ พึ่งอนิทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๗. นายคธาเทพ  เหลอืงอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๘. นางลํายงค ์ แสงประจักร ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๙. นางสมศรี  จีค๋ีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดตาก คณะทํางาน 

๑๐. นายสมเพชร  สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๑๑. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      เลขานุการคณะทํางาน 
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มอีํานาจหนา้ที่ดังตอ่ไปน้ี 

1. สนับสนุนการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ.2553 และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2557-2560 

2. ร่วมดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล-อําเภอ โดยผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมจากผู้มีสว่นได้เสีย 

3. เสนอแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตากท่ีเกิด

จากกระบวนการมสี่วนร่วมเชื่อมโยงจากระดับล่างสูบ่น 

4. ให้คําปรึกษาและคําแนะนําการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต่างๆ แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพืน้ท่ี 

5. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

ท้ังน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอ 9 อําเภอ จังหวัดตาก 
 

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 
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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 

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  อยู่สขุ   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. นางสาวอรทัย  ทองสูบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายบุญสี  ภุมลา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายศักดิ์ชัย ถนอมทรัพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

8. นายแก้ว  ปันปิง   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

9. นายวชิัย  ตา๋คํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

10. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

11. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เลขานุการคณะทํางาน 
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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 

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. นายกรวีร์  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 
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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. นางไอริน  พรมมาเตยีม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

11. นางธัญญารัตน ์ ปาล ี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน เลขานุการคณะทํางาน 
 

 

มอีํานาจหนา้ที่ดังตอ่ไปน้ี 

1. ศกึษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอําเภอท้ังระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสํารวจข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน 

สถานการณ์ทางการเกษตรในพืน้ท่ีของอําเภอ สนับสนุนการดําเนนิงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพื้นท่ีของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 5 

กุมภาพันธ์ 2556 เร่ือง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 

อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมท้ังความก้าวหน้าการดําเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตาม

นโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดล้นตลาด 

4. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องท่ีพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เสนอ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในพืน้ท่ีแกไ้ขปัญหา พร้อมแจ้งสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ 

5. ระดมความคิดสร้างสัมมาชพีต้นแบบของอําเภอ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา และร่วมสนับสนุน

การเตรียมความพร้อมเป็นฐานถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกรจากแปลงสัมมาชีพตน้แบบ 

6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร ยุว

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

7. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล อําเภอ และเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนฯ ส่งให้สภาเกษตรกร

จังหวัดวเิคราะห์ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

8. ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารด้านการเกษตร 

9. รับขึน้ทะเบียนเกษตรกร 

10. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดอืน 

11. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

ท้ังน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล 9 อําเภอ 
 

 

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 
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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  เปีย้หล ี    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  ชื่นเพียร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

อําเภอพบพระ 
1. นายธีรพงษ์  แซก่อื    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น  
2. นายนบพร  อ่อนคํา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
3. นายกมลศักดิ ์ มังกรอัศวศักดิ์   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
4. นายทรงศักดิ์  อัครรุ่งโรจน์   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
5. นายจรัญ  โรจนชัยกุล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
6. นางสรติา  ผดุงเทศ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
7. นางสุรนิดา  ทรงประสิทธิพล   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
8. นายวีรภัทร  แซล่ ี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 
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9. นายเล่ง  แซ่ม้า     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น 

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 
 

มอีํานาจหนา้ที่ดังตอ่ไปน้ี 

1. รวบรวมจัดทําข้อมูลพื้นฐานดา้นการเกษตรในตําบล 

2. รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการปูองกันภัย

พบัิตทิางการเกษตรในท้องท่ีตําบล/อําเภอ 

3. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลการผลิต ตน้ทุน และรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตร รวมท้ังเสถียรภาพด้น

ราคาของสนิค้าเกษตรท่ีสําคัญ ตลอดจนขอ้มูลดา้นหนี้สนิภาคเกษตร ในท้องท่ีตําบล/อําเภอ 

4. จัดทําเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ เสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลและเทศบาลหรือหนว่ยงานอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน 

5. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องท่ีให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแก้ไข พร้อมแจ้ง

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ท่ีได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สภาเกษตรกร

แห่งชาติ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ท้ังน้ี ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป    
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 ข้อมูลรายชือ่สมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

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.วงัเจ้า 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 

 
 

 

 



 


