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พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2533 

ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความวา่  

ท าเฉพาะหน้าที่นั้น.... 

เพราะว่า...ถา้คนใดท าหน้าท่ีเฉพาะตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น  

งานก็ด าเนนิไปไม่ได้ เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพงิกัน  

จะต้องเกี่ยวโยงกัน... 

ฉะน้ัน แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันท า… 
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พระราชบัญญตัิ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553 

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

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

เป็นปีที ่65 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐ

ต้องด าเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้

เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน

เกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ

ก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความ

มั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริงและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการ

ปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

อย่างยั่งยืนในอนาคต ดังน้ัน เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้

ท าหน้าที่ เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

 

เล่มที่ 127 ตอนที่ 71 ก                      ราชกิจจานุเบกษา                   19 พฤศจิกายน 2553 

 

พระราชบญัญัตสิภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ
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 ในการที่ได้มีโอกาสท าหน้าที่ “ตัวแทนเกษตรกรของจังหวัดตาก” 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือ สนับสนุน 

และสร้างความเชื่อมโยง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดตาก ได้เข้าถึง 

แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด/ประเทศ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  แบบรู้เท่า

ทันในฐานะผู้มีส่วนได้เสียและรับผลกระทบจากการที่หน่วยงานของรัฐ

แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประกอบด้วยสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก, คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 9 อ าเภอ และ

คณะท างานพัฒนาองค์กรเกษตรกร / คณะท างานด้านยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ที่มีอ านาจท าหน้าที่รับเรื่องร้อง

ทุกข์และส่งต่อปัญหาภาคเกษตรกรรม ให้ค าปรึกษา สะท้อนปัญหาและ

ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพในระบบส่งเสริมของ

หน่วยงานรัฐ ที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อให้เกิดการสะสางปัญหาสู่แนวทางที่ยั่งยืนและเกิดการมี

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในรูปแบบที่ยึดให้เกษตรกรเป็นจุดศูนย์กลาง ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ทันต่อ

สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น  ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีศักด์ิศรีเท่าเทียมกับอาชีพอื่น ด้วย

ระบบความชอบธรรมในสังคมที่จะต้องมีกระบวนการร่วมคิด ร่วมท าในการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการด้วยตัวเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ยึดหลักการ เข้าใจ/เข้าถึง/พัฒนา  เพื่อให้ผลประโยชน์

สูงสุดตอบแทนต่อเกษตรกร โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและรักษา

ประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรใน

รูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนกิจกรรม โครงการเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนสิทธิเกษตรกรและสิทธิท ากิน 

สวัสดิการ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน จากล่างสู่บน 

 และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทางคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบต่อแผนแม่บทพัฒนา

เกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติในเรื่องของการแก้ไขหนี้สินภาคการเกษตรและสร้างความเข้มแข็ง การ

บริหารจัดการด้านกองทุนการเกษตร โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รับแผนแม่บทฯ ไปบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนา

การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนามีความ

เชื่อมโยงบูรณาการ สนับสนุนซึ่งกันและกัน น าไปสู่การสร้างเกษตรกรเข้มแข็ง องค์กรเกษตรกรเข้มแข็ง โดย

ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                เชื่อมั่นและปรารถนาดี 

 

                โสภาพรรณ กาสมสัน 

         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

         30 กันยายน 2560 

สารจากประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ป ี2560 

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด คนที่ 1 

(1) 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

(18) 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

(1) 

ประกอบด้วย 

1. ผู้แทนเกษตรกรระดับอําเภอ 16 คน          2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

สภาเกษตรกรจงัหวดั 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด คนที่ 2 

(1) 

โครงสรา้งสภาเกษตรกรจงัหวดั  (สภจ.) 
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นายเสกสรร สรุสทิธินสุรณ์ 

 

นางสมศร ี จีค๋รี ี

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก คนที่ 1 

นายมานติย ์ พิณนา 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก คนที่ 2 

นายสรุยิา  มาเกดิ 

 

นายสวัสดิ ์ โนนสงู 

 

นายสมเพชร  สรุิยวงษ ์

 

นายเครือ่ง เสมา 

 

นางลาํยงค์ แสงประจกัร ์

 

นายสมชาย ใจพูน 

 

นายรจุ ศรงีาม 

 

นายกาํพล เขม็ฤทธิ ์

  

นายคธาเทพ เหลอืงอรุณ 

 

นายภราดร กานดา 

 

นายสมเดช ล่าลี ้

 

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

นายอนรุกัษ์  พึง่อนิทร์ 

 

นายประนอม  ออ่นนุม่ 

 

นายพนม สินสอน 

 

นายเจรญิ ออ่นแกว้ 

 

นายอรรถพงษ ์สาดทอง 

 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก  (สภจ.ตก) 

นายกรวธี ์ธรรมาภิวาท 
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มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดให้สภาเกษตรกร

จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 

2. ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบัน 

การศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรใน

จังหวัด ในรูปแบบต่างๆ 

4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผน

แม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและ

ยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและ

ยั่งยืน 

6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวม 

ทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

7. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

8. แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

  สําหรับกลไกในการขับเคลื่อนการทํางานของสภาเกษตรกรจังหวัด คือ สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดมีสถานะเป็นผู้แทนสภาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มี

องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 สมาชิกที่ได้รับการเลือกต้ัง จํานวนสิบหกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอ

มากกว่าสิบหกอําเภอ ให้เพิ่มจํานวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจํานวนของอําเภอ 

  ส่วนที่ 2 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน

เกษตรกรรม จํานวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช สัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ให้สํานักงานจัดให้มี

การเลือกต้ังเพื่อให้ได้สมาชิกตาม (1) และการเลือกเพื่อให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

  การดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติมีวาระอยู่ ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อตามมาตรา 15 และจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ให้สมาชิก สภา

เกษตรกรแห่งชาติซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อสมาชิก

สภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่ 

 

อ านาจหนา้ทีส่ภาเกษตรกรจงัหวดั 
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   การพ้นจากตําแหน่ง นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 สมาชิกสภา

เกษตรกรแห่งชาติพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 

4. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 

5. ลาออกจากองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกเป็นสมาชิกตามมาตรา 5(2) 

6. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

7. ขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินกว่า 5 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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หวัหนา้สว่น 

ยทุธศาสตร ์

การเกษตร 

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

หวัหนา้สว่น 

ขับเคลือ่นและ 

การมสีว่นรว่ม 

นักวิชาการเกษตร 
นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

หวัหนา้สว่น 

ประเมนิผลและกาํกบั

การบรหิารจดัการทีด่ ี

หวัหนา้ฝา่ย 

อํานวยการ 

นักจัดการงาน

ทั่วไป 

หวัหนา้สาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

โครงสรา้งส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั (สกจ.) 
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วา่ง 

 

หัวหนา้ฝา่ย 

อํานวยการ 

 

 

วา่ง 

 

หัวหนา้สว่นขบัเคลือ่น 

และการมีสว่นร่วม 
 

 

วา่ง 

หัวหนา้สว่นประเมนิผล

และกํากบัการบรหิาร

จดัการทีด่ ี

 

 

วา่ง 

 

หัวหนา้สว่นยทุธศาสตร์

การเกษตร 

 

 

ว่าง 

แสงอรณุ ประเสริฐธติกิลุ 

นักวเิคราะหน์โยบาย 

และแผน 

 

ว่าง 

เกรยีงไกร โทรสงัขอ์ินทร ์

นักวชิาการเกษตร 

 

ว่าง 

กญัญา  ชาวส้าน 

นักวเิคราะหน์โยบาย 

และแผน 

 

ว่าง 

ปุณยาพร ดํารงวฒุชิัย 

นักจดัการงานทัว่ไป 

บคุลากรส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั (สกจ.ตก.) 

 

ว่าง 

กนกวรรณ ตนัตคิะเนด ี

หวัหนา้สํานกังานสภาเกษตรกร 

จงัหวดัตาก 
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สถานะหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.

2553 ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีผู้บริหารสูงสุด

คือเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา 22 แต่งต้ังโดย

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ งบประมาณองค์กรมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 29 

บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิการเป็น

ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภาเกษตรกรทุกระดับ การบริหารจัดการองค์กร สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัด มีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทําหน้าที่เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 

ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 

38 ดังน้ี 

  1. รับผิดชอบงานด้านธุรการและทําหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 

2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผน พัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดและการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

5. ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดทํารายงานประจําปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

อ านาจหนา้ทีส่ านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั 
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   งบประมาณคงเหลือ ปงีบประมาณ 2559    148,534.13      บาท 
 

 

งบประมาณคงเหลือ ปงีบประมาณ 2560    52,230.71       บาท 

 

 

 
 

รายรบั : ตลุาคม 2559 – กนัยายน 2560 

รับจัดสรรจาก สกช. ปี 2560 1,855,837.83 

รายรับดอกเบ้ีย 2,355.76 

รายรับอื่น 24,179.00 

หัก เงินรายได้ส่งให้ สกช. (2,456.76) 

รวมรายรบั ปงีบประมาณ 2560 1,879,915.83 

รายจา่ย : ตลุาคม 2559 – กนัยายน 2560 

รายจ่ายบุคลากร 0.00 

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 750,650.00 

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 4,490.00 

งบดําเนินงาน 983,944.60 

งบรายจ่ายอื่น 101,932.00 

ค่าใช้จ่ายจัดสรรส่งคืน สกช. 135,202.65 

รวมรายจ่าย ปงีบประมาณ 2560 1,976,219.25 

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 

38% 

ค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 

0.2% 

งบดําเนินงาน 50% 

งบรายจ่ายอื่น 5% 

ค่าใช้จ่ายคืน สกช. 7% 

38% 

7% 
5% 

50% 

สดัส่วนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณตามหมวดงบประมาณ ป ี2560 

0.2% 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ:  ค่าใช้จ่ายในการปฏบัิติงานฯ ที่ สกจ.ตาก สํารองจ่ายแทน สกช. เป็นเงิน  149,696  บาท  

              ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าว จะไมป่รากฏในงบประมาณของสาํนักงานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 
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     ภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนแมบ่ทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ
 

ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม  : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 

 

แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2560 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การพัฒนาศักยภาพ 

การส่งเสริมและ

สนับสนุนรวมกลุ่มของ

เกษตรกร/องค์กร

เกษตรกร/กลุ่ม

เกษตรกรและยวุ

เกษตรกรตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.โครงการยุวเกษตรกร

และทายาทเกษตรกร 

1.) สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการ

พัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/

สถาบันเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุง่พัฒนากลุ่ม/

องค์กรเกษตรกรทีม่ีศักยภาพและความ

พร้อมเพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรสมาชิกทํา

เกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.)สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกร 

โดยการสนับสนนุสนับสนนุเยาวชนที่ไม่ได้

ศึกษาต่อ และสนใจอาชีพเกษตรให้มี

โอกาสศึกษาด้านการเกษตรจากศูนย์

เรียนรูฯ้ และภาคภีาคส่วนต่างๆ 

3.) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร

ให้แก่เกษตรกร/ยุวเกษตรกร 

18,062 - ประสานและพจิารณาคดัเลือกโรงเรียนนาโบสถ์ 

พิทยาคม ตําบลนาโบถส์ อําเภอวงัเจ้า เข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกร กิจกรรมสร้าง

จิตสํานึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา มียุวเกษตรกรรว่ม

เรียนรูด้้านการเกษตรในสถานศึกษาและศึกษาดูงาน

เกษตรกรต้นแบบ/ศูนย์เรียนรูฯ้ จํานวน 100 คน  

- สรรหาทายาทเกษตรกรที่มคีวามสนใจเข้าสู่อาชีพ

การเกษตรพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

อําเภอละ 1 คน รวม 9 คน โดยใชก้ลไกเครือข่ายคระทํางาน

สภาเกษตรกรระดับอําเภอ และรวบรวมข้อมูลเกษตรกรแต่ละ

รายเสนอที่ทายาทเกษตรกรประเมินคดัเลือกกันเองเพื่อเป็น

เกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ จังหวดัละ 1 คน โดยพจิารณาด้าน

การจัดการฟารม์/แปลงเกษตรกรของเกษตรกร พร้อมท้ัง

พัฒนาศักยภาพทายาทเกษตรกร โดยประสานเกษตรกรเข้า

รับการอบรมฯ จากภาคส่วนที่เกีย่วข้อง อาทิ  โครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม ่Start Up ปี 2560 เปน็ตน้ 

สภจ.ตาก,  

สกจ.ตาก, 

รร.นาโบสถ์ 

วิทยาคม,

เกษตรตน้แบบ 

 

สรปุแผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2560 
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แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2560 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

2. การสนับสนุนส่งเสริม

การใหก้ารศกึษา อบรม

ถ่ายทอดความรู ้

เทคโนโลยีด้าน

เกษตรกรรม และการ

จัดการแก่เกษตรกรและ

ยุวเกษตรกร  

 

2. กิจกรรมจัดทําฐานข้อมูล

สารสนเทศดา้นการเกษตร 

เพื่อใชใ้นการพยากรณ์และ

ป้องกันความเสี่ยงสําหรับ

เกษตรกรและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง และจัดให้มีระบบ 

ฐานข้อมูลและการเผยแพร่

ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวกับดา้น

การเกษตร (อํานาจหน้าที่

ตาม พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

1.) เกษตรกรมีข้อมลูด้านการเกษตรเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจและปรบัปรุงการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 2.) คณะทํางานสภาเกษตรกรระดบัอําเภอ

และคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับ

ตําบล มีข้อมูลประกอบการจัดทําขอ้เสนอการ

แกไ้ขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต่อสภา

เกษตรกรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

หมายเหต ุ: 

 ใช้งบประมาณ

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน  

ของ สกจ.ตาก  

 

- คณะทาํงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และคณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดบัตําบล ดาํเนินการสํารวจ 

รวบรวม ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตสินค้า

เกษตรที่สําคัญในจังหวัด และข้อมลูประเด็นปัญหาหารอื

แนวทางป้องกัน แก้ไขปญัหา และพฒันาเกษตรกรรม ใน

พื้นที่ 9 อําเภอ จังหวัดตาก ใช้งบประมาณภายใต้

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลเป็น

เกษตรอุตสาหกรรม และกลไกเครอืข่ายผู้ปฏบิัติงาน/

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดบัอําเภอ สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ทั้งน้ี ขอ้มูลจากการสํารวจฯ ข้างต้น สภา

เกษตรกรจังหวัดตากจะได้นําไปใชป้ระกอบการจัดทํา

ข้อเสนอการแก้ไขปญัหาและพฒันาภาคเกษตรกรรม

จังหวัดตาก 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร 

และองค์กรเกษตรกร ทราบ

นโยบาย และการดําเนินงาน

ของ สกช. (อํานาจหน้าที่ตาม 

พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553) 

1.) ใหเ้กษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหลง่ข้อมลู

ข่าวสาร 

2.) เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ สกช. และ 

สกจ. ที่เกี่ยวขอ้งด้านการเกษตรสู่เกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

3.) สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร องคก์ร

เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

4.) รับรู้ความต้องการของเกษตรกร องค์กร

เกษตรกร ประชาชนทั่วไป 

สกช. 

60,183.50 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 

 1.) รายการวทิยุ “พูดจาภาษาเกษตร” ตั้งแต่ ต.ค.59 – 

ก.ย. 60 ดําเนินการเผยแพร่การดําเนินงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากและข้อมูลด้านการเกษตรผ่านรายการวิทยทุุก

วันอาทิตย์ของสัปดาห ์ 

2.) เผยแพร่นโยบาย มาตรการ/โครงการ ภาครัฐ และ

ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวกับดา้นการเกษตร ผ่านเครือขา่ย

ระบบสารสนเทศ เว็บไซด์สํานักงานฯ, Facebook, Line 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2560 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 4. กิจกรรมตรวจสอบ

รายชื่อการรับข้ึนทะเบียน

เกษตรกร จงัหวัดตาก  

ปี พ.ศ. 2560 

(งานที่ สกช. มอบหมาย) 

 

1.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

มีทะเบียนบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้

มีสิทธิเลือกตัง้ สําหรับการเลือก 

ตั้งผู้แทนเกษตรกร สมาชิกสภา

เกษตรกรแหง่ชาติและสมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวดั ซึง่จะครบ

วาระในปี 2559 ต่อไป 

สกช. 

4,856 

 

ปีงบประมาณ 2560 สภาเกษตรกรจังหวดัตาก แตง่ตัง้คณะ 

ทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคําคดัค้านหรือ

อุทธรณ์ทะเบียนเกษตรกร โดยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม

เอกสารคําขอคัดค้าน/อุทธรณ ์จาํนวน 51 ราย (พืน้ที่ อ.เมือง,  

อ.พบพระ, อ.แม่ระมาด) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิและ

พยานหลักฐานตามคําคดัค้านหรืออุทธรณ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

เสนอประธานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ พิจารณาเพิ่มชื่อและเพิกถอน

รายชื่อ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  

 

5. กิจกรรมรับข้ึนทะเบียน

องค์กรเกษตรกร 

(งานที่ สกช. มอบหมาย) 

 

1.) สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ 

มีกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียน

องค์กรเกษตรกรกับสํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก และ

ได้รับการสง่เสริมและพัฒนา

ด้านการผลิต การแปรรูป  

และการบริหารจดัการ 

หมายเหต ุ: 

 ใช้

งบประมาณ 

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน  

ของ สกจ.ตาก  

 

- ประชาสัมพันธ์และรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

- รับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามประกาศสภาเกษตรกร

แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขการรับข้ึนทะเบียน

องค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2556 

- ปีงบประมาณ 2560 มีกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ข้ึน

ทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

รวมทั้งสิ้น 7 กลุ่ม 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก  
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 

 

แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

1. การส่งเสริมพัฒนาคุ้มครองพื้นที่

เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหา

ดินและทีด่ิน โดยสง่เสริมและ

คุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทีด่ินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมของตน 

2. การพฒันาแหล่งน้ําและจัดระบบ

ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

3. การอนุรักษ์ การฟืน้ฟ ูและการใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร 

4. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

เกษตรกรและการเพิม่สิทธิและ

บทบาทของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกบั

การทํากิน และการเข้าถึงแหล่ง

ทรัพยากรทีจ่ําเปน็ต่อการ

ประกอบการเกษตร 

1. การประชุมสภาเกษตรกร

จังหวดัและคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับจังหวัด 

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553) 

1.) สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวดัและคณะทํางานสภา

เกษตรกรจังหวดั มสี่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่

อย่างเปน็ระบบ 

สกช. 

635,150 

(รวมค่าเบ้ีย

ประชุม) 

 

- ปงีบประมาณ 2560 จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

รวม 6 ครัง้ และมีการตดิตามสรปุผลการปฏิบัติงานตาม

มติที่ประชมุสภาเกษตรกรจงัหวัดตากในแต่ละครั้ง อนึ่ง หาก

การประชุมฯ ครัง้ใดมวีาระหารือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอืน่ๆ 

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ไดเ้รยีนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้ารว่มหารือในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจรงิ และ

รวบรวมข้อมูลประกอบการจดัทําข้อเสนอเพื่อการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรมเสนอหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

พิจารณาดําเนนิการ 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 

2.การประชมุคณะทํางานด้าน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

แผนพัฒนาเกษตรกรรมและ

งบประมาณ และ คณะทํางาน

พัฒนาองค์กรเกษตรกร 

(แผนปฏิบัตงิานฯ สกจ.ตาก) 

1.) คณะทํางานสภา

เกษตรกรจังหวดั มสี่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่

อย่างเปน็ระบบ 

สกช. 

67,152 

(รวมค่าเบ้ีย

ประชุม) 

 

- ปีงบประมาณ 2560 จัดประชุมคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ และ

คณะทํางานพฒันาองค์กรเกษตรกร คณะทํางานฯ ละ 4 

ครัง้/ปี เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายสภา

เกษตรกรแหง่ชาติและแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณของสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

สกจ.ตาก/ 

คณะทํางาน

สภาฯ  
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แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
แหลง่งบประมาณ 

(บาท) 
การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2560 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 1.) การประชุมสภาเกษตรกร

แห่งชาติ และคณะกรรมการ/คณะ

กรรมอนุกรรมการ สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิ(อํานาจหน้าที่

ตาม พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

1.) ประธานสภาเกษตรกร

จังหวดั (สมาชิกสภาเกษตรกร

แห่งชาติ) ในฐานะตัวแทน

เกษตรกรจังหวดัตาก มสี่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาด้าน

เกษตรกรรมอย่างเปน็ระบบ 

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553) 

สกช. 

111,209 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปปฏิบัตงิาน

ของประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดในฐานะคณะ

กรมการ/คณะทํางาน ของ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ

ของสํานักงานสภา

เกษตรกรแหง่ชาติ โดย

สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดสํารองค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวไปก่อน 

- ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ได้รับแต่งตั้งและเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการสภาเกษตรกร

แห่งชาติ รวม 2 คณะประกอบด้วย 

  1.) คณะทํางานด้านยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและงบประมาณ 

  2.) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ

แข่งขันทางการเกษตร สิทธเิกษตรกร  สิทธิทีด่ินทํากิน  

สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนและหนี้สนิเกษตรกร 

   

 

สภช. 

สภจ.ตาก  

 

1.) ประสานนโยบายการดําเนนิงาน

ระหว่างองคก์รเกษตรกร เกษตรกร 

สถาบันวจิยั สถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ  (อํานาจหน้าที่

ตาม พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

1.) สภาเกษตรกรจังหวดั 

ประสานและบูรณาการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

สกช. 

205,566 

 

หมายเหตุ : ขับเคลื่อนโดย

กลไกการดําเนินงานของ

คณะทํางานฯ ซ่ึงเบกิ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก/คณะทํางาน/

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงาน

สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก เข้ารว่มประชมุในฐานะ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อเปน็

ผูแ้ทนเกษตรกรในการนําเสนอสภาพปัญหาและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและพัฒนาท่ีเกีย่วข้องกับภาคเกษตรกรรม 

 

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ประเดน็ยทุธศาสตร์แผนแมบ่ทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม  : ยทุธศาสตรท์ี่ 3  การพฒันาประสิทธภิาพการผลติและการรกัษาเสถียรภาพดา้นราคาสินคา้เกษตร 
 

แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2560 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การสร้างความ

เป็นธรรมด้านราคา

ผลผลิตทาง

เกษตรกรรม โดย

คํานึงถึงการ

ส่งเสริมให้สินค้า

เกษตรได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุด 

 

 

1. โครงการจดัทําแผน 

พัฒนาเกษตรกรรม

ตําบลเป็นเกษตร

อุตสาหกรรม 

 

1.) เพื่อให้มีการ

จัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมใน

ระดับจังหวดัที่เกดิ

จากการสะท้อน

ปัญหาและความ

ต้องการของ

เกษตรผู้มีส่วนได้

เสียอย่างแท้จริง 

นําไปสู่การเสนอ

เพื่อแก้ไขปัญหาใน

ระดับผู้กําหนด

นโยบาย 

สกช. 

78,370 

- สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ได้ดําเนินการประชุมจัดทาํแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 

โดยเชิญเกษตรกร ผูแ้ทนเกษตรกร และผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ร่วมให้จัดทาํแผนฯ และให้

คําปรึกษา/แนะนําด้านการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรตาม

นโยบายภาครัฐ ให้เกษตรกรได้รับทราบ  

 - สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู สภาพการเกษตร ปญัหา

ความตอ้งการของเกษตรกร พร้อมแนวทางการพฒันาการเกษตรในตาํบล รวม 9 ตําบล

เป้าหมาย 

 - สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรว่มส่งเสริม สนับสนุน 

กลุ่มเกษตรกร/องคก์รเกษตรกร ตาํบลเปา้หมาย พัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป และตลาด 

สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ต่อยอดสู่การเป็นเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2560 รวม 2 กลุ่ม 

ตลอดจนเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งพ้ืนที่จังหวัดตาก พิจารณาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2560 – 2564 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาและพฒันาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตาก  

 - สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 9 อาํเภอ 

จังหวัดตาก รว่มบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ ภายใตแ้ผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

และเสนอแนวทางแก้ไขและพฒันาดา้นการเกษตร เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ดําเนินการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข เสนอที่ประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก วิเคราะห ์ประมวลผล จัดทําขอ้เสนอเพือ่การพัฒนาภาคเกษตรกรรม เสนอสภา

เกษตรกรแห่งชาต ิและหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม  

สกจ.ตาก  
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แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2560 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา 
โครงการ/

กจิกรรม 

2. การค้นคว้า วิจัย 

และพัฒนาภูมปิญัญา

พันธุกรรมพืชและสัตว์

ท้องถ่ิน นวตักรรม 

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

และการถ่ายทอดองค์

ความรู้ทีไ่ด้จากการ

ค้นคว้า วิจัยและ

พัฒนาเพื่อประโยชน์

ทางเกษตรกรรม และ

เกษตรอุตสาหกรรม 

2. โครงการวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรมภาค

การเกษตร 

สร้างหรือพัฒนา

นวัตกรรมเกษตร โดย

ยกระดับและสร้างให้

เกิดความแตกตา่งของ

สินค้าเกษตรหรือ

กรรมวิธีการผลิต แปร

รูปและการตลาดที่

แตกต่างเพิ่มมูลค่าให้

สูงขึ้น 

5,500   - ปีงบประมาณ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

อําเภอเป้าหมาย พิจารณาคัดเลือก นวัตกรรม/องค์ความรู้เทคโนโลยีตามความต้องการ

ของเกษตรกร  เรื่อง “กระบอกฉีดยาและวัคซีนโค-กระบือ” เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้

สามารถฉีดยาโค-กระบือได้ในระยะไกล ซึ่งได้จากงานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตร 

กรรมและเทคโนโลยีตาก และประสานวิทยากรจากวิทยาลัยฯ เผยแพร่องค์ความรู้  

เทคโนโลยี ดังกล่าว ให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอ

เมืองตาก จํานวน 40 ราย  

สภจ.ตาก,  

สกจ.ตาก, 

วิทยาลัย

เกษตรกรรม

และ

เทคโนโลยี

ตาก และ 

กลุ่ม

เกษตรกร 

3. การสร้างเครอืข่าย

องค์กรเกษตรกร

เชื่อมโยงและพฒันา

ความร่วมมือในด้าน

การผลติทาง

เกษตรกรรม การแปร

รูป การตลาดและ

การบริโภค เพื่อการ

ยังชีพ ระหวา่งเครือ 

ข่ายองค์กรเกษตรกร

กับภาครัฐ และเอกชน 

3. กิจกรรม

จัดตั้งและสร้าง

เครือข่ายสภา

เกษตรกรระดับ

อําเภอ 9 อําเภอ 

(คณะทํางาน/

คณะผู้ปฏิบตัิ 

งานเครือข่าย

ระดับอําเภอ)   

1.) การสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรรายชนิดสินค้า 

2.) สร้างความเข้มแข็ง

ของกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรในการใช้ข้อมูล

ร่วมวางแผนพัฒนาฯ 

3.) เกษตรกรมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาด้านเกษตรกรรม

ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

สกช. 

153,290 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

หมายเหตุ : สนับสนุน 

การจัดประชุมคณะ 

ทํางานสภาเกษตรกร

ระดับอําเภอ ซ่ึงเบิก

ค่าเบี้ยประชมุฯ ใน

หมวดค่าตอบแทน 

และหมวดงบ

ดําเนินงาน 

- คัดเลือกและแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล รวม 9 อําเภอ จํานวน 178 คน 

- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหน้าที่, แนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ และภารกิจอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลอดจนเผยแพร่และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแห่งชาติ  

- สนับสนุนให้เครือข่ายสภาเกษตรกร สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้อย่างต่อเน่ือง โดยร่วมกันปฏิบัติงานสํารวจ 

รวบรวม และประมวลข้อมูลด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งข้อมูลปัญหาความต้องการ สินค้า

เกษตรที่สําคัญจังหวัดตาก ภายใต้โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร 

- สนับสนุนการประชุมผู้ประสานงานคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอ 9 อําเภอจํานวน 178 คน 

อย่างต่อเน่ือง อําเภอละ 3 ครั้ง/ปี (ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2560 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการของ

ตลาด 

2. สร้างมูลค่าเพิ่ม และการ

ลดต้นทนุในการผลิตสินค้า

เกษตร ให้สามารถแข่งขันได ้

3. พัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่งและศูนย์กลางในการ

รวบรวมผลผลิตและกระจาย

สินค้าเกษตร 

1. กิจกรรมพฒันา

ศักยภาพการแก้ไขปัญหา

เกษตรกร 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น หาข้อ 

สรุปประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบ

ต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมของเกษตรกร และ

การบริหารจัดการขององค์กร

เกษตรกร  รวบรวม วเิคราะห์

สภาพปัญหา เสนอหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดําเนินการแกไ้ขปัญหา 

สกช. 

(......-.......) 

 

หมายเหตุ : 

การจัดทํา

ข้อเสนอ

ขับเคลื่อน 

โดย

คณะทํางาน/

คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกร 

1) จดัทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

เกษตรกรรม 

    - จัดประชุมระดมความคิดเหน็เกษตรกร สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวดั ผู้แทนองค์กรเกษตร เพื่อให้ได้ประเด็นปญัหา

หรือแนวทางพฒันา ป้องกัน แก้ไข อาทิ ปัญหาแรงงานต่างด้าว

ภาคเกษตรกรรม, ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา, การแก้ไขปัญหา

สารเรง่เนื้อแดงและโรคระบาดในสัตว์ เปน็ตน้ 

    - ประสานข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล ผู้แทน

เกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูล

ปญัหา แนวทางการแก้ปัญหา ป้องกัน แก้ไขที่หลากหลายรอบด้าน 

     ทั้งนี ้เพื่อให้เกษตรกรและภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง มีส่วนรว่มใน

การแสดงความคดิเหน็ เพื่อให้ไดป้ระเด็นปญัหาหรือแนวทาง

พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ที่เกีย่วข้องกบัภาคเกษตรกรรม  

 

สภจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ประเดน็ยทุธศาสตร์แผนแมบ่ทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม  :  ยุทธศาสตร์ที ่4 การแกไ้ขปญัหาหนี้สนิภาคการเกษตร และการสรา้งความเขม้แขง็การบรหิารจดัการ 

                                                            ดา้นกองทนุการเกษตร 

 

แนวทางพฒันา/ โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2560 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การเสนอแนะแนว

ทางการเข้าถึงแหล่งทุน 

และการแก้ไขปัญหา

หนี้สินของเกษตรกร 

2. การเกษตรที่มีอยู่ให้

สามารถรองรับความ

ช่วยเหลือเกษตรกร

อย่างครบวงจรและลด

ความซ้ําซ้อน 

1. กิจกรรมพฒันาศักยภาพการ

แก้ไขปัญหาเกษตรกร (ขับเคลื่อน

การดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกร) 

บูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแกไ้ข

ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร 

สกช. 

(.......-........) 

 

หมายเหตุ :  

ใช้งบประมาณใน

หมวดงบ

ดําเนินงาน  

ของ สกจ.ตาก  

 

สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก เปน็หน่วยงานประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดจีังหวดั, สํานักงานยตุธิรรมจงัหวัด, สํานัก 

งานบังคับคดีจงัหวัด ฯลฯ บูรณาการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ

ให้แก่เกษตรกร และจัดทําฐานข้อมูลหนี้สินเกษตรกร, สรุปประเดน็

ปัญหาและสภาพหนี้สนิเกษตรกรจงัหวัดตาก, ให้คําแนะนําช่องทาง 

มาตรการ/กลไก ภาครัฐที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่

เกษตรกร ตลอดจนนําเสนอปัญหา-ข้อเสนอแนวทางแก้ไขหนี้สนิ

เกษตรกร เสนอคณะกรรมการ, อนุกรรมการ และ/หรือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง พิจารณาหารือกําหนดแนวทาง มาตรการแก้ไขปญัหา

ให้แก่เกษตรกร ต่อไป อนึ่ง กิจกรรมฯ ข้างต้น บางขั้นตอนดําเนนิ 

การภายใต้โครงการจดัทําแผนพฒันาเกษตรกรรมระดับตําบลเป็น

เกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งกําหนดกจิกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

เกษตรกร 5 เรื่องหลัก ได้แก ่ปัญหาราคาสินค้าเกษตร, ทีด่ินทํากิน,  

แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร, สวัสดิการเกษตรกร สิทธเิกษตรกร การ

ไม่ไดร้ับความเปน็ธรรม  และปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ 

สภจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมภายใตย้ทุธศาสตรส์ภาเกษตรกรแหง่ชาติและแผนปฏบิตังิาน 

ของสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ป ี2560 

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

เพื่อให้การดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง นําไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรม

และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดต้ัง

สภาเกษตรกรแห่งชาต ิเพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม  

ในปี งบประมาณ พ.ศ.  2560 สภาเกษตรกรจั งหวัด  ไ ด้ ดําเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ และภายใต้แผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม 

ประกอบด้วย 

1.) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

1.1 การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล 

1.2 การจัดต้ังกลุ่มเกษตรรายสินค้าและแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตร 

1.3 การบูรณาการโครงการตามนโยบายภาครัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การแก้ไข

ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน และการแก้ไขปัญหา

สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเป็นธรรม 

2.) โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

3.) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร 

4.) กิจกรรมตรวจสอบรายชื่อการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

5.) กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 

6.) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

7.) กิจกรรมจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมระดับ

จังหวัด 

8.) กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
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พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ 

“เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มศักยภาพและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่าง

แท้จริง” ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนา

เกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดทํา

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต้ังแต่ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เป็นลําดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ 

ประเทศ ในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวครั้งนั้น มุ่งเน้นให้ความสําคัญพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ตําบล

อย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเรื่องทุกสาขา ทั้งในภาคเกษตร

และนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ ที่ได้จากพื้นที่เหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดจากปัญหา

ความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรง ในเรื่องที่มีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความสําคัญเร่งนําเสนอ

รัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปปัญหาต่างๆ เหล่านั้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้หยิบยกเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับตําบลขึ้นมาดําเนินการอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตําบลร่วมมือกันแก้ไข 

ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการ

จัดการตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทําแผนพัฒนาร่วมกัน นําไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือ

ในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ ระหว่างเครือข่ายองค์กร

เกษตรกรกับภาครัฐและภาคแอกชน โดยมุ่งเน้นดําเนินการใน 5 เรื่องหลักให้บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น

รูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทํากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

เรื่องสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม พื้นที่ดําเนินการอําเภอละ 1 ตําบล และ

หลังจากที่สภาเกษตรกรได้ดําเนินการเรื่องนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้มีคําสั่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 

แต่งต้ังคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เรื่อง 

ได้แก่ 1) การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 2) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 

(Zoning) 3) ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 4) เกษตรอินทรีย์ 5) ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร และ 6) ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นพื้นที่ดําเนินการในระดับตําบลเช่นเดียวกับโครงการ

จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล ที่สภาเกษตรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดกําลังดําเนินการอยู่ 

อย่างไรก็ตามสภาเกษตรแห่งชาติเห็นว่าการจะแก้ปัญหาเกษตรของประเทศได้นั้น ต้องมีการดําเนินการในลักษณะ

ของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็กระดับ

หมู่บ้าน ตําบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในลักษณะของเกษตร

อุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการที่จะพัฒนาสู่ความเข็มแข็งในระดับนั้นได้ จําเป็นต้องสนับสนุนให้กลุ่มหรือ

ชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผน มีการ

สร้างผู้นํา สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถจัดทําแผนงาน กําหนดวิธีการ 

1. โครงการจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดับต าบลเปน็เกษตรอตุสาหกรรม 
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เป้าหมายการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับ

ตําบลอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้

รวบรวมโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล กับโครงการสร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกรและ

องค์การเกษตรรายสินค้าเกษตร เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติและสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก จึงจําเป็นต้องดําเนินงาน “โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเป็นเกษตร

อุตสาหกรรม”  ขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 

1.1 กจิกรรมการจดัทาํแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัตาํบล 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงดําเนินงาน “โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเป็นเกษตร

อุตสาหกรรม” ในส่วนของกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้น 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 

ปัญหาที่ดินทํากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เรื่องสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็น

ธรรม ในพื้นที่ 9 อําเภอๆ ละ 1 ตําบล รวม 9 ตําบล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทําแผนพัฒนาร่วมกันนําไปสู่ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

2) ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม 

ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทํากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เรื่องสวัสดิการเกษตรกร 

สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การดําเนินงาน 

ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาคัดเลือกตําบลเป้าหมายในการดําเนินการที่มี

ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามที่คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอแต่ละอําเภอเสนอ อําเภอละ 1 ตําบล รวม 9 ตําบล ประกอบด้วย   

1) อําเภอเมืองตาก  ตําบลวังประจบ 

2) อําเภอบ้านตาก  ตําบลทุ่งกระเชาะ 

3) อําเภอสามเงา  ตําบลวังจันทร์ 

4) อําเภอวังเจ้า  ตําบลเชียงทอง 

5) อําเภอแม่สอด  ตําบลแม่กุ 

6) อําเภอแม่ระมาด  ตําบลพระธาตุ 

7) อําเภอท่าสองยาง  ตําบลแม่วะหลวง 

8) อําเภอพบพระ  ตําบลคีรีราษฎร ์

9) อําเภออุ้มผาง  ตําบลโมโกร 
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สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสานข้อมูลปัญหาหนี้สินแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ที่ดินทํา

กิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร ของพื้นที่ตําบลเป้าหมายจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนนําข้อมูลที่ได้จากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล-อําเภอ ในปีงบประมาณ 2557 

และแบบสํารวจข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และข้อมูลปัญหาความต้องการ สินค้าเกษตรที่สําคัญจังหวัดตาก 

ซึ่งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2558 และข้อมูลหนี้สินเกษตรกร  

ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปีงบประมาณ 2558) 

เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทําแผนฯ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความ

คิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล ตลอดจน

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัดตาก, ผู้แทนสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก, ผู้แทนสํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก, ผู้แทนธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและความไม่เป็นธรรม

ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐให้เกษตรกรได้รับทราบ  

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1) ระดมความคิดเห็น ปัญหาและกําหนดแนวทางการส่งเสริม และการแก้ไขปัญหาที่ดินโดย

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร 

2) การส่งเสริม การพัฒนา และแก้ไขปัญหาแหล่งนํ้าและระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

3) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และกําหนดสวัสดิการให้เกษตรกร 

4) พัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้าง

เครือข่ายรายอาชีพ รายสินค้า เพื่อการลดรายจ่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเป็นทิศทางในขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นให้บรรลุผล 

เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และเป็นไปตามเป้าหมายโครงการฯ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดทํา (ร่าง) 

ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความ

ต้องการของเกษตรกรในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม และเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ในการประชุมคณะทํางานพัฒนาองค์กรเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และมีหนังสือสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก 0104/ว171  ลว 27 ก.ค. 60 และ สภจ.ตก 0104/ว175 ลว 31 ก.ค. 60 เสนอ

โครงการฯ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ประกอบด้วย 

   1.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

                                 กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตพืชทางเลือกบนพื้นที่สูง

      ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

       หน่วยดําเนินการ :   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก  

       งบประมาณ :  1,169,300 บาท 
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   2.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

                                 กิจกรรมหลัก :  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่ม

      มูลค่าสินค้าทางการเกษตรคุณภาพปลอดภัยและ 

      ได้มาตรฐาน (ลําไย – ไผ่) 

       หน่วยดําเนินการ :   สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก  

       งบประมาณ :  1,371,500 บาท 

 

   3.) โครงการส่งเสริมและองค์กรเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0 

                                 กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและและ 

       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งสู่เกษตร 4.0  

       หน่วยดําเนินการ :   สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  

       งบประมาณ :  1,554,200 บาท 

 

   4.) โครงการส่งเสริมการสร้างป่าเพื่อพัฒนาอาชีพและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

                                 กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตทางเลือกบนพื้นที่สูง 

      และการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

       หน่วยดําเนินการ :   สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  

       งบประมาณ :  1,257,300 บาท 
 

ทั้งน้ี จากการติดตามผลการนําเสนอโครงการฯ ข้างต้น ทราบว่าโครงการฯ ตามข้อที่ 1.) – 3.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําเสนอจังหวัดตากพิจารณาแล้ว ส่วนโครงการฯ ตามข้อที่ 4 อยู่ระหว่างพิจารณา อย่างไร

ก็ตาม จากการศึกษารายละเอียดโครงการฯ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอได้มีการปรับเพิ่มงบประมาณ พื้นที่

และกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม ตลอดจนมีการปรับรายละเอียดโครงการฯ อาทิ ชนิดพืชในการส่ งเสริมและพัฒนา

ระบบการผลิตพืชทางเลือกบนพื้นที่สูง สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอให้มีการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลาย พืชยืนต้น 

พืชเก็บเกี่ยวระยะสั้น เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก พิจารณาส่งเสริมให้ปลูกอะโวคาโด 

เป็นต้น  

นอกจากแผนงาน/โครงการ ข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดใน

การนําเสนอโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พิจารณา 

เบ้ืองต้น 3 ประเด็น ประกอบด้วย  

 1.) การแก้ไขปัญหาการปลูกพืชไร่เชิงเด่ียว โดยการส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสาน

เน้นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจพืชที่สูง/การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และการแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่เป็น

อาหารสัตว์  

 2.) เสนอการจัดต้ังตลาดสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการเก็บรักษา คัดบรรจุ/ตรวจสอบ

คุณภาพ การแปรรูป พืชและสัตว์เศรษฐกิจ 

 3.) การใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมในพื้นที่

จังหวัดตาก ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปโคเนื้อของจังหวัดตากให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

อาทิ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อโค ฯลฯ 
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จากข้อเสนอฯ ข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เป็นผู้ประสานงานหลักในการรวบรวมข้อเสนอโครงการฯ ด้านการเกษตร โดย

มอบหมายให้ผู้แทนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ ตามข้อเสนอ 

ข้อที่ 1.) และ 2.) พร้อมทั้งเสนอความเห็นในการจัดทําโครงการด้านการเกษตรอื่นๆ ร่วมกับทีมผู้ประสานงานหลัก 

โดยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รับผิดชอบจัดทําข้อเสนอโครงการฯ 2 โครงการ ประกอบด้วย 

 1. โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจพื้นที่สูงเพื่อการส่งออก 

รองรับการพัฒนาเส้นทางการค้าระเบียงเศรษฐกิจ (East-West, North-South Economic Corridor) 

 2. โครงการเลี้ยงไก่ผสมผสานพืชเศรษฐกิจพื้นที่สูง เพื่อลดพื้นที่และแก้ไขปัญหากลุ่ม

เกษตรกรที่ล้มเหลวจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว ตลอดจนร่วมนําเสนอความคิดเห็นในการจัดทํารายละเอียดโครงการ

พัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตปศุสัตว์ (โค) ครบวงจรตามมาตรฐานสากล  

   จากการติดตามความคืบหน้าผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ของ

จังหวัดตาก ตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง

ประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก ที่ประชุมฯ เห็นชอบแผนงาน/โครงการ ของจังหวัดตาก รวม 13 

โครงการ งบประมาณ 984,057,060 บาท แบ่งเป็น 3 ประเภทโครงการ คือ 

  - โครงการด้านการท่องเที่ยว         202,165,500  บาท 

  - โครงการด้านการค้าชายแดน อุตสาหกรรม การขนส่ง   412,297,860  บาท 

  - โครงการด้านการเกษตร    369,593,700  บาท  

เมื่อพิจารณาโครงการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของจังหวัดตาก ข้างต้น พบว่ามีการนําข้อเสนอ

โครงการฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ไปปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินงาน

โครงการฯ และงบประมาณให้เหมาะสมตามสัดส่วนในแต่ละประเภทโครงการ ทั้งนี้ เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

และทีมงานผู้ประสานงานหลักในการรวบรวมข้อเสนอโครงการฯ ด้านการเกษตร พิจารณาปรับปรุงโครงการฯ 

ข้างต้นแล้ว ได้เสนอความเห็นและข้อห่วงกังวลในการดําเนินงานโครงการฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 4/2559 ทราบ โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างห้องเย็น

สําหรับจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ทั้งนี้ ตามข้อเสนอโครงการบริหาร

จัดการและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจพื้นที่สูงเพื่อการส่งออกฯ เดิม ซึ่งจังหวัดตากท้วงติงว่าใช้งบประมาณ

ค่อนข้างสูงนั้น มีแผนรองรับเรื่องโรงคัดบรรจุ-ห้องเย็น และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ซึ่งจะสามารถ

รองรับเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ และแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตสินค้าเกษตรได้มากกว่าการ

ก่อสร้างห้องเย็นแต่เพียงอย่างเดียว 
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ภาพจัดการประชุมจัดทําแผนพฒันาเกษตรกรรมตําบล 9 อําเภอ 
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1.2 การจดัตัง้กลุม่เกษตรรายสนิคา้และแผนธรุกจิรายสนิคา้เกษตร 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

  เพื่อจัดต้ังองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตําบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิด

ใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาด

สินค้าเกษตรของเกษตรกรในตําบล โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value 

chain) ต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจาก

เกษตรแบบด้ังเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

  อนึ่ง สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาขอบเขต “เกษตรอุตสาหกรรม” ตามเป้าหมายพัฒนา

ในระยะเวลา 1 ปี หมายถึง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรขั้นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางในการ

จําหน่ายสินค้าเกษตรนั้นๆ ได้  

วิธีดําเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน 

1.) รวบรวมข้อมูลปัญหาและแนวทางพัฒนารายสินค้าเกษตร ที่เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรรายสินค้าทําการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่มีความสามารถ และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดพัฒนา

ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

2.) จัดประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า ที่จัดต้ังขึ้นตามแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับตําบลปีที่ผ่านมา หรือในกลุ่มที่มีความสนใจ มีความพร้อม มีศักยภาพ ต้องการพัฒนายกระดับการ

ดําเนินงานไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ให้

คําแนะนํา การพัฒนา การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และช่องทางเงินทุนในการพัฒนา เช่น สถาบันการศึกษา, 

ธ.ก.ส., ประธานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อประสานความร่วมมือปรึกษาหารือสอบถามความเห็นความเป็นไปได้ของการ

ดําเนินโครงการ  

3.) รวบรวมรายละเอียดองค์กรเกษตรรายสินค้าทั้งหมดที่มีความพร้อม และสมาชิกกลุ่มมีมติให้

ดําเนิน การประสานมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ Start Up) สนับสนุนการฝึก 

อบรมการจัดทําแผนธุรกิจให้แก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  

4.) ประสานงานนําเสนอแผนการลงทุน แผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน ต่อ

แหล่งทุนที่เหมาะสม เช่น หน่วยงานองค์กร หรือสถาบันการเงินในการให้การสนับสนุน 

5.) แนะนํา ช่วยเหลือ ให้ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดโดยเคร่งครัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนการลงทุนแล้ว 

6.) สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดติดตามให้คําแนะนําและประสาน

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมขององค์กร เป็นระยะๆ 

ผลจากการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร เพื่อส่งเสริม ชี้แจง และให้คําแนะนําใน

การจัดต้ังองค์กร เกษตรกรรายสินค้าเกษตร เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทําข้อมูลต้นทุน – รายได้ 

เพื่อเป็นฐานข้อมูล ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการผลิตเป็นรายบุคคล และแผนพัฒนาการผลิตเป็นรายกลุ่ม , 

กลุ่มเกษตรกรมีองค์ความรู้ในการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาให้การสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนเกิดการเชื่อมเครือข่ายองค์กรเกษตรกรรายสินค้า

ระหว่างกัน 
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เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ 1 ตําบล 1 SME 

 

ที ่ กลุม่ 

การเขา้รว่มรบัฟงัหลกัเกณฑ์

โครงการฯ เมือ่วนัที ่14 ธ.ค.59  

ณ โรงแรมเรอืนแพ  

อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 

ข้อแนะนาํเพิม่เตมิ 

เขา้รว่มอบรม 

Start Up 

สถานะทาง

การเงนิ 

1 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านวัง

ประจบ 2015 

- เข้าร่วมประชุมฯ รับฟัง

หลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

โครงการ 1 ตําบล 1 SME 

เกษตร   

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

ขาดสมุดบันทกึรายงาน,

การประชุมครั้งล่าสุด,

ทะเบียนวิสาหกจิชุมชน 

- เข้าร่วมอบรม ลูกค้าเดิม 

ธกส.  

(อ.เมืองตาก) 

2 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มคนรักโค 

วังประจบ 

- เข้าร่วมประชุมฯ รับฟัง

หลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

โครงการ 1 ตําบล 1 SME 

เกษตร   

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

ขาดบัญชีรายรับรายจ่าย,

รายงานการประชุมครั้ง

ล่าสุด, สัญญาการซ้ือ

ขายโค 

- เข้าร่วมอบรม ลูกค้าเดิม 

ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 

3 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคบ้านลานสอ กลุ่ม 1 

- เข้าร่วมประชุมฯ รับฟัง

หลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

โครงการ 1 ตําบล 1 SME 

เกษตร   

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

ขาดบัญชีรายรับรายจ่าย,

รายงานการประชุมคร้ัง

ล่าสุด, สัญญาการซ้ือ

ขายโค   

- เข้าร่วมอบรม ลูกค้าเดิม 

ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 

4 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคบ้านลานสอ กลุ่ม 2 

- เข้าร่วมประชุมฯ รับฟัง

หลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

โครงการ 1 ตําบล 1 SME 

เกษตร   

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

ขาดบัญชีรายรับรายจ่าย,

รายงานการประชุมครั้ง

ล่าสุด, สัญญาการซ้ือ

ขายโค 

- เข้าร่วมอบรม ลูกค้าเดิม 

ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 

5 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเลี้ยงโค 

บ้านโป่งแค   

- ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ    

 

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

ขาดบัญชีรายรับรายจ่าย,

รายงานการประชุมครั้ง

ล่าสุด, สัญญาการซ้ือ

ขายโค 

- เข้าร่วมอบรม ไม่ไดเ้ปน็

ลูกค้า ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 

6 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

อาชีพเลี้ยงสตัว์น้ํา 

แม่สอด 

- ไมไ่ดเ้ดนิทางเข้าร่วมประชุมฯ     - เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

- ไมไ่ดเ้ข้าร่วม

อบรม 

เป็นลูกค้าเดิม 

ธกส. 

(อ.แม่สอด) 

7 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มผลิตการเกษตร 

ม. 13 

- ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ  - เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

- เข้าร่วมอบรม ไม่ไดเ้ปน็

ลูกค้า ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 
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ที ่ กลุม่ 

การเขา้รว่มรบัฟงัหลกัเกณฑ์

โครงการฯ เมือ่วนัที ่14 ธ.ค.59 

ณ โรงแรมเรอืนแพ  

อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 

ข้อแนะนาํเพิม่เตมิ 

เขา้รว่มอบรม 

Start Up 

สถานะทาง

การเงนิ 

8 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้

เลี้ยงโคขุนบ้านบ่อไม้หว้า 

- เข้าร่วมประชุมฯ รับฟัง

หลักเกณฑก์ารสนับสนุนสินเชือ่

โครงการ 1 ตําบล 1 SME 

เกษตร   

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

- เข้าร่วม

อบรม 

เป็นลูกคา้เดิม 

ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 

9 

วิสาหกจิชุมชนกลุ่ม

เกษตรกรชวีิตใหม ่

- เข้าร่วมประชุมฯ รับฟัง

หลักเกณฑก์ารสนับสนุนสินเชือ่

โครงการ 1 ตําบล 1 SME 

เกษตร 

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

 

- ไม่ไดเ้ข้าร่วม

อบรม 

ลูกค้าเดิม ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 

10 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กศน.

ทอผา้ 

- ไม่ไดเ้ดินทางเขา้ร่วมประชุมฯ - เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน,เอก 

สารโครงการแผนธุรกิจ 

- ไม่ไดเ้ข้าร่วม

อบรม 

ลูกค้าเดิม ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 

11 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใตทุ้น

บ้านตัดเยบ็ 

- ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ - เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน,เอก 

สารโครงการแผนธุรกิจ 

- ไม่ไดเ้ข้าร่วม

อบรม 

ไม่ได้เป็นลูกคา้ 

ธกส.  

(อ.พบพระ) 

12 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

คีรีราษฎร ์

- เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ - เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน,เอก 

สารโครงการแผนธุรกิจ 

- ไม่ไดเ้ข้าร่วม

อบรม 

ไม่ได้เป็นลูกคา้ 

ธกส. 

(อ.พบพระ) 

13 
วิสาหกจิชุมชนแปรรูป

สมุนไพรปลูกรัก 

- ไม่ไดเ้ดินทางเขา้ร่วมประชุมฯ - - เข้าร่วม

อบรม 

ลูกค้าเดิม ธกส. 

(อ.แม่ระมาด) 

14 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผู้ผลิตลําไยส่งออก  

อ.สามเงา 

- ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ  - เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

- เข้าร่วม

อบรม 

ไม่ได้เป็นลูกคา้ 

ธกส.  

(อ.สามเงา) 

15 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยง

จิ้งหรีด 

- ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ -  - เข้าร่วม

อบรม 

ไม่ได้เป็นลูกคา้ 

ธกส.  

(อ.สามเงา) 

16 
วิสาหกจิชุมชนเกษตร

ผสมผสานบ้านเสรีธรรม 

- ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ -  - เข้าร่วม

อบรม 

ไม่ได้เป็นลูกคา้ 

ธกส. (อ.พบพระ) 

17 

วิสาหกจิชุมชนชาวนารกัษ์

ป่าเมืองตาก 

- ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ -  - เข้าร่วม

อบรม 

ไม่ได้เป็นลูกคา้ 

ธกส.  

(อ.เมืองตาก) 

18 

วิสาหกจิชุมชนกลุ่ม

เครือข่ายโคเนื้อตาก 

- เข้าร่วมประชุมฯ รับฟัง

หลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

โครงการ 1 ตําบล 1 SME 

เกษตร 

- เอกสารประกอบการ

พิจารณาไม่ครบถ้วน 

 

- เข้าร่วม

อบรม 

ไม่ได้เป็นลูกคา้ 

ธกส. 

(อ.เมืองตาก) 

19 
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยง

โคบ้านลานหว้ยเดือ่ 

- ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ -  - เข้าร่วม

อบรม 

เป็นลูกคา้ ธกส.   

(อ.เมืองตาก) 
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1.3 การบรูณาการโครงการตามนโยบายภาครัฐ การแกไ้ขปญัหาหนีส้นิ การแก้ไขปญัหาแหลง่น้าํ

เพือ่การเกษตร การแก้ไขปญัหาทีด่นิทาํกนิ และการแก้ไขปญัหาสวสัดิการ สทิธเิกษตรกร  

การไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ 

ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร  

ในปีงบประมาณ  2560 ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด ขับเคลื่อน

การดําเนินงานและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร 4 ประเด็น

หลัก ประกอบด้วย 1.) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน, 2.) การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร, 3.) การแก้ไขปัญหา

ที่ดินทํากิน และ 4.) การแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเป็นธรรม 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ใช้กลไกคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 9 อําเภอ และเครือข่าย

คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับหมู่ – ตําบล (ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน - ตําบล) เป็นเครือข่ายในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานสภาพปัญหาและข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

ในระดับพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในการประสานโครงการตามนโยบายภาครัฐ  

การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน และการแก้ไขปัญหา

สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังน้ี 

 

     1) ข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวัดตาก ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้

พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับข้อมูลและข้อกังวลจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก กรณีบังคับใช้

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ

ประมงซึ่งต้องอาศัยแหล่งน้ําเป็นที่ทํามาหากินและเป็นที่อยู่อาศัย บางส่วนกําลังอยู่ในภาวะวิตกกังวลเป็นอย่างมาก

จากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เนื่องจากไม่ทราบข้อกฎหมายดังกล่าวมาก่อน มาทราบเมื่อมีการบังคับใช้

กฎหมายแล้ว ซึ่งมีบทบัญญัติให้ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ําแหล่งน้ํา (แม่น้ํา ลําคลอง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ 

ทะเลในน่านน้ําไทย) ของกรมเจ้าท่า ให้ไปขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นี้ หรือได้รับ

การขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่าแล้ว แต่ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําแหล่งน้ําผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ต้องมีโทษจําคุก หรือ

ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ในอัตราที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีทุกปีต่อไปอีก เป็นภาระ

ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากสําหรับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และทําประมงชายฝั่ง ซึ่งส่วนมาก

เป็นเกษตรกรรายย่อยและมีฐานะยากจน  

จากการสํารวจเบื้องต้น มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาในกระชังจังหวัดตาก จํานวน 82 ราย จํานวน 790 

กระชัง พื้นที่ 12,080 ตารามเมตร ที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยต้องเสียค่าปรับ

ตามอัตราค่าปรับที่กรมเจ้าท่ากําหนด ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 500 บาท แม้ว่าจะสามารถยื่นขออนุญาต 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด และได้รับอนุญาตให้ดําเนินการต่อไปได้จากกรมเจ้าท่า คิดเป็นเงินค่าปรับที่เกษตรกร

เพาะเลี้ยงปลากระชังพื้นที่จังหวัดตากต้องสูญเสียขั้นต้น จํานวน 6,304,000 บาท (ประมาณ 9,000 บาท/กระชัง) 

ซึ่งเป็นอัตราค่าปรับที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการเลี้ยงปลาในกระชัง เฉลี่ย 9,000 – 
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10,000 บาท/กระชัง/ปี เมื่อสํารวจกระชังของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากแล้วพบว่า ขนาดกระชังเท่ากับ 3 x 6 

เมตร ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2560 

ได้รับทราบว่าเบื้องต้น กรมเจ้าท่าได้กําหนดขนาดกระชัง เท่ากับ 3 x 5 เมตร ซึ่งหมายถึงเมื่อเกษตรกรผู้เพาะ 

เลี้ยงปลาในกระชังได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้ดําเนินการต่อได้ นอกจากจะต้องเสียค่าปรับแล้ว ยังต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการปรับขนาดกระชังให้เป็นไปตามขนาดที่กรมเจ้าท่ากําหนดเพิ่มเติมด้วย นอกจากเกษตรกรผู้เลี้ยง

ปลาในกระชังแล้ว ยังมีราษฎรที่สร้างบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ําปิง ต้ังแต่พื้นที่อําเภอสามเงา ถึง พื้นที่อําเภอวังเจ้า ที่จะ

ได้รับผลกระทบจากการบงัคับใช้กฎหมายข้างต้นด้วย จากข้อมูลที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากสํารวจเบื้องต้นเฉพาะ

พื้นที่ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีครัวเรือนที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ําปิงที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบฯ 

ไม่ต่ํากว่า 500 ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมและได้ใหค้วามรู้เรื่อง พรบ.การเดินเรือในน่านน้าํไทย  

และสํารวจรวบรวมข้อมูลปัญหาผลกระทบของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชงั และประชาชนที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกลํ้าน่านน้ํา  

เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพจิารณาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  

เมื่อวันที ่2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและตัวแทน

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง (77 จังหวัด) ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด

พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายาน 2560 เวลา 9.30 น. เสนอรัฐบาลได้โปรดพิจารณาขยายระยะ 

เวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ที่บังคับให้ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนกับกรมเจ้าท่าขยายระยะเวลาจากเดิมที่จะสิ้นสุด ในวันที่  22 มิถุนายน 2560 ออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี 

เพื่อให้เกษตรกรซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้   ได้มีเวลาปรับตัวและสร้างความเข้าใจกับ

เกษตรกรเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี 

 ผลจากการยื่นหนังสือฯ ข้างต้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 32/2560 ลว  

4 กรกฎาคม 2560 กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมาย

ดังกล่าว รวมทั้งกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ในการขึ้นทะเบียนสิ่งล้วงลํ้าลําแม่นํ้ากับกรมเจ้าท่า 
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ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชงั ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

โดยมีนายวสันต ์ชํานาญจุ้ย รองผูว้่าราชการจังหวดัตาก รับเรื่องแทนฯ 

เมื่อวันที ่6 มิถนุายน 2560 ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัตาก ศาลากลางจังหวดัตาก 

     2) การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

คําสั่งจังหวัดตาก ที่ 1729/2558 เรื่องจัดต้ังศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และแต่งต้ัง

คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ได้แต่งต้ังประธาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัด โดยให้มีอํานาจ

หน้าที่ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ไปสํารวจเก็บข้อมูล และอํานวยการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด  เพื่อดําเนิน 

การแก้ไขปัญหาฯ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยเชิญ

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก, ผู้แทนสํานักงานยุติธรรม

จังหวัดตาก, ผู้แทนสํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก, ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และผู้ แทน

เกษตรอําเภอ ร่วมให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน และความไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐให้เกษตรกรได้รับทราบ ในการจัดประชุมจัดทํา

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อการเกษตร ที่ดินทํากิน สวัสดิการและ

สิทธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายหลักที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมประชุมฯ คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้สินจากการสํารวจของกระทรวง 

มหาดไทย เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ ตุลาคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม 2559 รวม 13 ตําบล เกษตรกร 

จํานวน 912 ราย 

การดําเนินการฯ ข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้นํากลไกการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความไม่เป็น

ธรรมที่มีอยู่ของภาครัฐ ประกอบด้วย กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) และกองทุน

ยุติธรรม เป็นหลักในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลฯ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม 2559) พบว่ากลไกภาครัฐที่มีเกษตรกรผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นสามารถ

ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทั้ง 2 กองทุนฯ ข้างต้น ได้เป็นส่วนน้อย รวม 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.7 (คํานวณจาก

เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และกองทุนยุติธรรม 



~ 31 ~ 
 

เทียบกับจํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมฯ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จํานวน 912 ราย) หรือ เพียงร้อยละ 

0.62 (เทียบกับจํานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกระทรวงมหาดไทย 8,373 ราย) ดังนั้น เพื่อหารือปัญหา 

อุปสรรค ข้อจํากัด ซึ่งทําให้เกษตรกรยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน จังหวัดตาก และข้อเสนอเพื่อ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มี หนังสือที่ สกจ.ตก 0104/289 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เสนอประธาน

คณะกรรมการการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ผ่านเลขานุการคณะกรรมการฯ (เกษตร

และสหกรณ์จังหวัดตาก ) พิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัด โดย

เสนอให้เกิดการประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟื้นฟู

และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจําจังหวัด ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ได้จัดส่งข้อมูล สรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรค ที่เป็นข้อจํากัดประการต่างๆ ซึ่งทําให้เกษตรกรยังไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน จังหวัดตาก และข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตลอดจนกรณีหนี้สิน

เกษตรกรที่ไม่สามารถแก้ไขผ่านกลไกที่มีอยู่ของภาครัฐ เสนอคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ

ประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจําจังหวัด 

เพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรจังหวัดตาก โดยประเด็นปัญหาหนี้สิน

เกษตรกรที่ไม่สามารถแก้ไขผ่านกลไกที่มีอยู่ของภาครัฐ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะ 

กรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น ดังน้ี  

2.1) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อําเภอพบพระ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กรณีหนี้สินเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เห็นควรส่งข้อมูลปัญหา

หนี้สินฯ ดังกล่าว ให้อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก เพื่อดําเนินการ

ตามคําสั่งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่ 2/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 และ

สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตรวจสอบการขึ้นทะเบียนหนี้ของสํานักงานฯ รวมถึงพิจารณาให้ การ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีชื่อตามขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร ตามคําสั่งคณะอนุกรรมการ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ที่ 1/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัดตาก ตามคําสั่งคณะกรรมการ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่ 2/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย

ประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหา

หนี้สินเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เข้าหลักเกณฑ์หนี้นอกระบบ จึงได้ส่งเรื่องให้คณะทํางาน

ดําเนินการไกล่เกลี่ย โดยดําเนินการไกล่เกลี่ยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย (จํานวน 3 ราย) พร้อมด้วยตัวแทน บริษัท 

แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ผลการไกล่เกลี่ยเบื้องต้นผู้แทนบริษัทแม่สอด

พลังงานสะอาด จํากัด รับนําปัญหาหนี้สินแต่ละรายเสนอผู้บริหารบริษัทฯ ช่วยเหลือเกษตรกรและจักได้นัดหมาย

เจรจาไกล่เกล่ียกับเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 31  ตุลาคม 2560 อนึ่ง จากการประชุมฯ ได้ขอตรวจสอบรายชื่อ

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยซึ่งมีหนี้สินกับบริษัท (123 ราย) พบว่าไม่มีหนี้สินติดค้างกับทางบริษัทฯ แล้ว จํานวน 7 ราย 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร พื้นทีจ่ังหวดัตาก หารือแนวทางการขับเคลื่อน 

การดําเนินงานฯ รว่มกับ ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที ่18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวดัตาก ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

นายอํานวย ปะตเิส ที่ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วม 

การประชุมคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก 

โดยมีนายวสันต์ ชํานาญจุย้ รองผูว้่าราชการจังหวดัตาก เป็นประธานฯ ในที่ประชุม 

เมื่อวันที ่16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตาก ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวดัตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานเพื่อสนับสนนุการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

ตามคําสั่งคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหนีน้อกระบบประจําจังหวดัตาก  

ดําเนินการเจรจาไกล่เกล่ียประนอมหนี้ กรณีหนี้สนิของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อําเภอพบพระ  
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2.2) การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จํากัด 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กรณีปัญหาหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จํากัด มอบหมายให้

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทําสัญญากู้ยืมเงินของเกษตรกร จํานวน 17 

ราย กับสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด ตลอดจนขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด ยึดหลักเจรจาไกล่

เกลี่ยประนีประนอมกับเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรในการรักษาที่ดินทํากินไม่ให้ตกเป็นของนายทุน ตามนโยบาย

ภาครัฐ  

สหกรณ์จังหวัดตากดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทําสัญญากู้ยืมเงินของเกษตรกรกับ

สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จํากัด ซึ่งสหกรณ์ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกับเกษตรกร จํานวน 17 ราย และศาลมีคํา

พิพากษาให้เกษตรกรชําระหนี้ พบมีเกษตรกรชําระหนี้คืนสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว จํานวน 2 ราย คงเหลือ 15 ราย 

โดยสหกรณ์จังหวัดตากได้มีหนังสือที่ ตก 0010/1201 ลว 31 ส.ค. 60 นําเรียนผลการตรวจสอบการดําเนินการ

ของสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จํากัด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จํากัด ชี้แจงการทําสัญญาเงินกู้ของ

สมาชิกสหกรณ์เพื่อทําการเกษตร แต่ทําสัญญาเงินกู้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้าน ซึ่งเดิมทีสมาชิกกู้เงินจาก

สหกรณ์เป็นเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการเกษตร มีกําหนดชําระภายใน  1  ปี พร้อมทําสัญญากู้ซื้อวัสดุเพื่อการเกษตรจาก

สหกรณ์เป็นเงินเชื่ออีก 1 สัญญา มีกําหนดส่งชําระภายใน 1 ปี เช่นกัน เมื่อครบกําหนดชําระตามสัญญา สมาชิกไม่

สามารถส่งชําระเงินกู้ให้สหกรณ์ได้ทั้ง  2 สัญญาและผิดการส่งชําระหนี้ต่อสหกรณ์มานานหลายปีทําให้สหกรณ์มี

ลูกหนี้ค้างนาน ผิดสัญญาเงินกู้ ดอกเบี้ยค้างรับและลูกหนี้วัสดุการเกษตรค้างชําระเพิ่มมาขึ้นในสหกรณ์ สหกรณ์

จึงได้ออกติดตามเร่งรัดหนี้ พร้อมพูดคุยทําความเข้าใจกับสมาชิ กให้ส่งชําระเงินทั้ง 2 สัญญาที่ค้างชําระต่อ

สหกรณ์ให้เสร็จสิ้น โดยสหกรณ์ได้ทําสัญญาเงินกู้ให้สมาชิกใหม่เป็นสัญญาเงินกู้ระยะปานกลาง ตามที่สมาชิกร้อง

ขอให้สมาชิกผ่อนผันชําระต้นเงินกู้เป็นงวดๆ ละเท่ากันเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นวิธีในการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ใน

การแกไ้ขปัญหาหนี้ค้างชําระ  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะปานกลาง ให้ถูกต้องตามระเบียบ ว่าด้วยการ

ให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 จึงได้ระบุวัตถุประสงค์การกู้ไว้เพื่อสร้างบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ตามระเบียบฯ ต่อมาเกษตรกรยังคงผิดนัดชําระหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ปี สหกรณ์จึงดําเนินการ

ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอคืนหนี้สิน ไม่มีเจตนาทําให้สมาชิกขาดคุณสมบัติในการยื่นขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สิน

จากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีหนังสือ ที่ สภจ.ตก 0104/186 ลว 21 สิงหาคม 2560 หารือ

สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณี

หนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จํากัด ซึ่งตามสัญญาเงินกู้ระบุวัตถุประสงค์ “เพื่อสร้างบ้าน”  

แต่ข้อเท็จจริงเป็นการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน

ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ได้หรือไม่ ทั้งนี้ สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง

ร้องเรียน ได้มีหนังสือตอบข้อหารือฯ ดังกล่าว แจ้งกรณียื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ พิจารณา

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลัก ส่งผลให้เกษตรกรดังกล่าวไม่สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือจาก

กองทุนฯ ได้ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนึ่ง สําหรับเกษตรกรที่ศาลมีคําพิพากษา

แล้ว (จํานวน 6 ราย) สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ส่งคําพิพากษาศาลและข้อมูลหนี้สินเกษตรกรดังกล่าว  

ให้สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตากพิจารณาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ต่อไป  
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2.3) การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ปลูกลําไยจังหวัดตาก จํากัด 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กรณีการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ปลูกลําไยจังหวัดตาก จํากัด มอบหมายให้สํานักงาน

สหกรณ์จังหวัดตาก พิจารณาใช้มาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้ โดยขอ “ปรับลด ปลด ขยาย” การชําระหนี้คืน

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของสหกรณ์ผู้ปลูกลําไยจังหวัดตาก เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 

สหกรณ์จังหวัดตากได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมให้คําแนะในการประชุม

ประจําเดือนของสหกรณ์ผู้ปลูกลําไย จํากัด ตลอดจนได้เชิญประธานสหกรณ์ผู้ปลูกลําไยจังหวัดตาก จํากัด หารือ

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวม 2 

สัญญา มีกรรมการร่วมลงนามคํ้าประกันสัญญา รวม 20 คน ซึ่งบางรายยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารสหกรณ์

ผู้ปลูกลําไย จํากัด ในปัจจุบัน แต่บางรายไม่ได้เข้ามาร่วมในการบริหารหรือดําเนินกิจกรรมของสหกรณ์แล้ว  

การดําเนินการตามแนวทาง “ปรับลด ปลด ขยาย” หนี้สินของสหกรณ์ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือและ

กําหนดแผนปรับโครงสร้างหนี้จากคณะกรรมการสหกรณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงคณะกรรมการผู้ค้ําประกันสัญญา

กู้ยืมเงิน ทั้ง 20 คน จากการดําเนินการแก้ไขปัญหาฯ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดตาก  พบว่ามี

เพียงประธานสหกรณ์ผู้ปลูกลําไยจังหวัดตาก จํากัด ปัจจุบันเท่านั้น ที่ให้ความร่วมมือและแสดงถึงความต้ังใจใน

การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์  ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดตากได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการซึ่งลงนามค้ําประกันสัญญา

เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ทั้ง 20 คน หารือร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

โดยเบื้องต้นสหกรณ์ผู้ปลูกลําไยจังหวัดตาก จํากัด ร้องขอให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ขยายระยะเวลาในการชําระหนี้

กองทุน เป็น 10 ปี ทั้ง 2 สัญญา การพิจารณาเบ้ืองต้น ต้องพิจารณาศักยภาพการหารายได้ ทรัพย์สิน ลูกหนี้เงินกู้

สหกรณ์ของสหกรณ์ นําเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาประกอบด้วย 

2.4) การจัดการหนี้และการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กรณีการจัดการหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามทะเบียนหนี้สินของ

กระทรวงมหาดไทย จํานวน 8,737 ราย และที่แจ้งปัญหาความเดือดร้อนไว้กับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

จํานวน 156 ราย มอบหมายหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สนับสนุนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้น

ทะเบียนหนี้สินของกระทรวงมหาดไทยและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนไว้กับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

รายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการหนี้และการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ในส่วนของสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับการประสานงานจากสํานักงานเกษตรจังหวัดตากและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

ให้พิจารณาเสนอรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร โดย

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้คัดเลือกเกษตรกรบางส่วนที่มีรายชื่อตามทะเบียนหนี้สินของ

กระทรวงมหาดไทยและที่แจ้งไว้กับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 80 ราย เข้าร่วมโครงการฯ 

ข้างต้น 
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2.5) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผ่านกลไกกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกร ด้วยการจัดประชุมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย 

- ผู้แทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  

- ผู้แทนสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก 

- ผู้แทนสํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก   

- ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด 

  ร่วมให้คําปรึกษาและแนะนําแก้ไขปัญหาหนี้สินและความไม่ เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐให้เกษตรกรได้รับทราบ กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่

สภาเกษตรกรจังหวัดตากประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมฯ คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้สินจากการสํารวจของ

กระทรวงมหาดไทย (รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทยสามารถขอได้ที่ สํานักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด หรือที่ทําการปกครองจังหวัด) โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2560 มีเกษตรกรสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่

เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด รวม 26 ราย 

- ได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือจาก อชก. 3 ราย  

- อยู่ระหว่างรอเสนอ อชก. ส่วนกลาง 1 ราย  

- อยู่ระหว่างรอเสนอ อชก. อําเภอ พิจารณา 2 ราย 

- ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 15 ราย (หนี้สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด ระบุวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการ 

            ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 14 ราย)  

- เป็นหนี้สถาบันการเงิน (ยังไม่มีคําพิพากษาคดีถึงที่สุด) 5 ราย   
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     3) การแก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่ได้รับชําระเงินจากการขายผลผลิตลําไย  

สืบเนื่องจากการประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนลําไย สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ประสานยุติธรรมจังหวัดตาก ให้คําแนะนําด้านข้อกฎหมาย/การขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม และอัยการ

คุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมไกล่เกลี่ยระหว่าง

เกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อลําไย  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก และ นายพนม สินสอน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

(ผู้แทนเกษตรกรอําเภอจงัเจ้า) เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนลําไยไม่ไดร้ับเงินค่าลําไย 

เมื่อวันที ่6 มนีาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสายประทปี ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดตาก 

อําเภอวังเจ้า โดยนายอําเภอวังเจ้า จัดประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยฯ 4 ครั้ง  

   - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 การเจรจาไม่สามารถยุติได้ เนื่องจากผู้ประกอบการ

รับซื้อลําไย ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการซื้อลําไย (เงินค้างชําระ) ตามที่ได้ทําสัญญากับเกษตรกรแต่ละราย  

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอวังเจ้า ผลการ

เจรจาทั้ง 2 ฝ่าย ได้รับทราบยอดเงินคงค้างชําระร่วมกัน เป็นเงิน 5,364,412.50 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่

พันสี่ร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) เกษตรกรจํานวน 43 ราย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ 

ประกอบด้วยยุติธรรมจังหวัดตาก และอัยการจังหวัดตาก ซึ่งที่ประชุมฯ มีมตินัดทําสัญญารับสภาพหนี้ระหว่าง

คู่สัญญา ผู้ประกอบการรับซื้อและเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ รับจัดทําร่างสัญญา  

รับสภาพหนี้ โดยนัดหมายลงนามในสัญญารับสภาพหนี้ในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 
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   - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอวังเจ้า ปรากฏ

ว่า ฝ่ายผู้ประกอบการรับซื้อลําไยไม่มาตามนัด เจ้าหน้าที่สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทาง

กฎหมาย และบังคับคดีจังหวัดตากได้ประสานทางโทรศัพท์เพื่อนัดผู้ประกอบการฯ เจรจาไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่ง  

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 

   - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ที่ว่าการอําเภอวังเจ้า ผู้ประกอบการรับซื้อ

ลําไยไม่มาตามนัดอีก ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้เกษตรกรผู้ปลูกลําไยที่ไม่ได้รับชําระเงินค่าผลผลิตลําไย ตําบลนา

โบสถ์ อําเภอวังเจ้า จํานวน 48 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 5,000,000 บาท ดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับ

ผู้ประกอบการรับซื้อลําไยในข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยนายพนม สินสอน ผู้แทนเกษตรกรอําเภอวังเจ้าและตัวแทน

เกษตรกรที่ถูกฉ้อโกง เป็นตัวแทนรับมอบอํานาจในการดําเนินการแจ้งความ ทั้งนี้ ได้รับคําแนะนํา/คําปรึกษาด้าน

ข้อกฎหมายและความช่วยเหลือในการดําเนินการจากอําเภอวังเจ้า สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและการ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดตาก และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก  

  ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดําเนินการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่อําเภอวังเจ้า 

 

     4) ข้อขัดแย้งเรื่องการจัดตั้งโรงงานจัดการกากขยะอุตสาหกรรม พื้นที่ตําบลหนองบัวใต้ 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พีดีไอตาก อีโค จํากัด จัดประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตาก ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมืองตาก 

โครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนี้ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์

การจัดการกากอุตสาหกรรมของภาครัฐ ทั้งยังเป็นโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท พีดีไอตาก อีโค จํากัด บริษัทใน

เครือของผาแดงฯ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรมโรงงาน เนื่องจากเป็น

โครงการที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งจะทําให้กากอุตสาหกรรมได้รับการกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ช่วย

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและลดการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมอย่างผิดกฎหมาย ทางโครงการฯ จะ

ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการออกแบบเพื่อปกป้องปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและการ

ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพหลายขั้นตอน  ทําให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

และสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์-ความเชี่ยวชาญในการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม และดําเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ทําให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะดําเนินโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์

อย่างสูงสุดทั้งต่อสังคม ประเทศชาติ และชุมชน 

สําหรับของเสียอุตสาหกรรมที่โครงการฯ รับกําจัด ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่หมดอายุ หรือไม่ได้

ตามมาตรฐานจากกระบวนการผลิต เช่น ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ น้ําเสียจากอุตสาหกรรม

ประเภทต่างๆ เศษผ้าและเศษกระดาษที่ปนเปื้อนสีหรือน้ํามันหล่อลื่น เป็นต้น ส่วนใหญ่จะรองรับของเสีย

อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ 

ข้อขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตาก รวมตัวถือป้ายต่อต้านถึงหน้าเวที หลังจาก “พีดีไอตาก อีโค” จัดประชุมครั้ง

แรก เตรียมเดินหน้าต้ังโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรม ชาวบ้านแจ้งว่าอยู่กับความเสี่ยงมานาน 33 ปี พอหยุดถลุง

แร่สังกะสีกลับจะเอาโรงงานกําจัดขยะมาให้อีก แถมโรงงานยังต้ังห่างจากแม่น้ําปิงเพียง 1 กิโลเมตร เสี่ยงน้ําเสีย

ไหลปนเปื้อนลงสู่เจ้าพระยา 
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การดําเนินงานของจังหวัดตาก กรณีโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมของบริษัท พีดีไอ อีโค จํากัด  

จังหวัดตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ได้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประสาน

ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ขึ้น โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

เป็นคณะทํางาน  และในคณะทํางานหลักจะมีการแต่งต้ังคณะทํางานย่อยขึ้นอีก 10 คณะ เพื่อการประเมินผล

กระทบที่จะต้องมีการศึกษาอย่างครอบคลุมหลายปัจจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยฐานะประธานคณะทํางานได้รับมอบหมายให้ดําเนินการศึกษา

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการทํางานในท้องถิ่นทั้งทางบวกและทาง

ลบ เช่น ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ทรัพยากร ห่วงโซ่อุปทานของ

สินค้าและบริการ ที่เป็นฐานการดํารงชีวิตหลักของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ร่วมกับผู้นําชุมชน โดย

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดในฐานะประธานคณะทํางานได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทํางาน

พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลในชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ และจากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 

2560 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้คณะทํางานฯ เสนอให้มีการจัดเวทีสานเสวนาสร้างความเข้าใจร่วมกันในชุมชน

ตามกระบวนการ EHIA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมเสวนากับการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเพื่อเป็นเวทีสําหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อการสนับสนุนซึ่งกัน
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และกันในการขับเคลื่อนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในชุมชนและหน่วย 

งานที่เกี่ยวข้อง นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานประสานข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพอานามัย ตามคําสั่งจังหวัดตากที่ 1226/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 

3/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมเสวนากับการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน และเพื่อเป็นเวทีสําหรับพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อการสนับสนุน

ซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในชุมชนและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกําหนดการจะดําเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ทั้งนี้ ในที่ประชุมโดยนายวสันต์ ชํานาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธาน

ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ไปดําเนินการจัดทําเวทีสานเสวนาสร้างความเข้าใจร่วมกันในชุมชน ตามกระบวนการ EHIA 

โดยมอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ในฐานะเลขานุการคณะทํางานเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ  

     5) กรณีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินกีดขวางทางน้ําห้วยมหาวัน หมู่ที่ 9 ตําบลแม่จะเรา         

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก กรณีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน กีดขวางทางน้ําที่จะไหลลงฝายกั้นน้ําห้วยมหาวัน (ฝายอาสาพัฒนา) 

ส่งผลให้เกษตรกรที่อยู่ใต้ฝาย จํานวน 54 ราย ซึ่งมีพื้นที่การเกษตร 280 ไร่ ขาดแคลนน้ําใช้เพื่อการเกษตร 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด พิจารณาไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาท ขอคําปรึกษาด้านกฎหมาย และความช่วยเหลือด้านการดําเนินคดี (ถ้ามี) แก่เกษตรกรผู้ร้องทุกข์ ข้างต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ตัวแทนเกษตรกรผู้ร้องทุกข์ หมู่ที่ 9 แจ้งว่าพื้นที่ที่ 

กีดขวางทางน้ําด้านหน้าฝายกั้นน้ําห้วยมหาวัน ในอดีตจะมีน้ําไหลผ่านแต่ในช่วงฤดูแล้งน้ําจะแห้งจึงเกิดสันดอนดิน 

และเจ้าของที่ดินในปัจจุบัน ได้ปรับที่ดินดังกล่าวซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของตนเองเพื่อเพาะปลูกข้าว โดยใน 

ปี พ.ศ. 2554  ได้ขอออกเอกสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนดที่ดินของตนเอง โดยรวมที่ดินสันดอนดินหน้าฝายห้วยมหาวันด้วย 

โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ได้ดําเนินการรังวังและตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ตาม

คําของเทศบาลตําบลทุ่งหลวง และมีหนังสือ ที่ ตก 0020.01(1)/13576 ลว 2 พฤศจิกายน 2558 แจ้งผลการรังวัด 

ตามแผนที่กระดาษ (ร.ว. 9) ทั้งน้ี อําเภอแม่ระมาด ได้ดําเนินการประนีประนอมยอมความตามกฎกระทรวงว่าด้วย

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีปลัดอําเภอแม่ระมาด 
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ในขณะนั้น เป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย ผลการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้และต้องการไปต่อสู้กัน

ต่อที่ศาล ทั้งนี้ จากปัจจุบันเจ้าของที่ดินข้อพิพาทได้มีแนวโน้มที่อ่อนลง และคาดว่าหากมีการเจรจาไกล่เกลี่ยโดย

ตัวแทนภาครัฐจะสามารถประนอมข้อพิพาทได้ ซึ่งตัวแทนเกษตรกรได้ร้องขอสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณา

ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่เกษตรกรผู้ร้องทุกข์ข้างต้น อีกครั้งหนึ่ง  

     6) การแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินทํากินของเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ขอสภาเกษตรกรจังหวัดตากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ให้แก่เกษตรกร จํานวน 70 ราย รวมเนื้อที่ 137 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา  

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1.) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีหนังสือที่ สกจ.ตก 0208/135 ลว 21 เม.ย. 60 ขอศูนย์การ

เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร-ตาก-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พิจารณาแนวเขตพื้นที่ตามที่เกษตรกร  

หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร้องขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สามารถดําเนินการเดินสํารวจออก

โฉนดที่ดินได้หรือไม่ อย่างไร  

2.) ศูนย์การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร-ตาก-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ มีหนังสือที่  

มท 0516.305/1282  ลว 3 พฤษภาคม 2560 แจ้งผลการตรวจสอบที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

แม่ละเมา ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ 

3.) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานศูนย์การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินฯ และราษฎรพื้นที่

หมู่ที่  2 ตําบลแม่ปะ สอบถามข้อมูลสภาพพื้นที่ปัจจุบันบริเวณพื้นที่เกษตรกรร้องขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และเอกสาร

สิทธิ์ที่ดินโดยรอบ ทราบว่าบริเวณพื้นที่ที่เกษตรกรร้องขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มีราษฎรถือครองเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํา

กินในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ส่วนที่ดินโดยรอบมีการดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ ประเภท ส.ป.ก. 4- 10 และโฉนดให้ 

แก่ราษฎรไปแล้วด้วยบางส่วน  

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รับทราบเบื้องต้นว่า สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตากได้นัดหมายตัวแทน

เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลงพื้นที่สํารวจแนวเขตที่ชัดเจนต่อไปแล้ว 
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     7) ส่งเสริมกิจกรรมชนวัวของเกษตรกร อําเภอแม่ระมาด 

สืบเนื่องจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน ได้มีหนังสือขอสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มวัว จาก “กิจกรรมชนวัว” และที่

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 ได้มอบหมายให้คณะทํางานสภาเกษตรอําเภอแม่ระมาด จัด

ประชุมคณะทํางานฯ ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมวัวชนในพื้นที่อําเภอแม่ระมาด 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดย

เรียนเชิญนายอําเภอแม่ระมาด ให้คําปรึกษาและแนะนําในการประชุมฯ ด้วยนั้น 

ในการประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอแม่ระมาด ในประเด็นหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาและ

ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มวัว จาก “กิจกรรมชนวัว” ข้างต้น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ปลัดอําเภอแม่

ระมาด ผู้แทนนายอําเภอแม่ระมาด เกษตรอําเภอแม่ระมาด คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอแม่ระมาด สมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน อําเภอแม่ระมาด รวม 60 คน สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ได้สรุปประเด็นหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มวัว จาก “กิจกรรมชนวัว” และ

ข้อเสนอของตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ข้างต้น  เสนอต่อนายอําเภอแม่ระมาด

พิจารณาผลักดัน “กิจกรรมชนวัว” ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน นําเสนอความเป็นมาของการจัดกิจกรรมชนวัวในชุมชน พื้นที่อําเภอแม่

ระมาด ว่าเป็นประเพณีที่คนในพื้นที่ปฏิบัติและถือสืบทอดต่อกันมา เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่นิยมในหมู่ชาวบ้านและ

นํามาเป็นกิจกรรมส่งเสริมในเทศกาลประจําปีของชุมชน อาทิ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น 

คล้ายคลึงกันกับพื้นที่อําเภอแม่สอดที่มีการจัดประเพณีประกวดกีฬาวัวชน ที่ยาวนานกว่า 50 ปี ณ สถานกีฬาวัวชน

โพธิ์ทอง อําเภอแม่สอดจังหวัดตาก (เดิมจัดที่เทศบาลนครแม่สอด) ข้อเสนอที่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน

เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ พิจารณาส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกวดกีฬาวัวชนในพื้นที่อําเภอแม่ระมาดนั้น มิได้

มุ่งเน้นเรื่องการจัดต้ังสนามกีฬาวัวชนแบบถาวร หรือเพื่อเป็นบ่อนพนันชนวัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการจัด

กิจกรรมกีฬาวัวชนในพื้นที่ตําบลแม่จะเรา และตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด เมื่อจัดกิจกรรมวัวชน จะสามารถ

สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้ เช่น อาชีพโฆษกป่าวประกาศ อาชีพคนขายบัตร อาชีพคนถือเชือกคล้องวัว อาชีพเก็บ

ขวดพลาสตกิ อาชีพคนขายวัว อาชีพค้าขายของชํา อาชีพค้าขายอุปกรณ์สําหรับวัว อาชีพค้าขายอาหาร อาชีพเปิด

บ้านเช่า อาชีพคนขับรถบรรทุก และอาชีพคนเฝ้าวัว ฯลฯ นอกจากนี้ ได้มีการเก็บค่าเข้าชมกิจกรรมวัวชนและนํา

รายได้จากการจัดกิจกรรมฯ ไปเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชนในตําบลได้อีกด้วย โดย ในปี พ.ศ. 2559 พื้นที่

ตําบลแม่จะเรา มีรายได้จากการจัดกิจกรรมวัวชน กว่า 100,000 บาท ชุมชนนํารายได้ดังกล่าวไปใช้ในการ
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นต้น ส่วนกรณีสร้างมูลค่าเพิ่มวัว จาก 

“กิจกรรมชนวัว” เกษตรกรตระหนักดีว่าลําพังการประกอบอาชีพเลี้ยงวัวชนไม่สามารถสร้างรายได้หลักให้แก่

ครัวเรือนได้ โดยมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชนประกอบอาชีพหลักเลี้ยงวัวเพื่อขายเนื้อวัว และปลูกพืชเศรษฐกิจ

อืน่ๆ ด้วย กิจกรรมวัวชนที่ผ่านมาเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งสร้างมูลค่าให้แก่วัวที่เลี้ยงไว้ โดยเกษตรกรจะนําวัวที่มีลักษณะ

ที่ดีเหมาะสมเป็นวัวชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวัวชนตามเทศกาล หากแข่งขันชนะอาจมีนายทุนมาติดต่อขอซื้อให้ราคา

ที่ดีกว่าการขายวัวเพื่อไปชําแระเนื้อ โดยส่วนมากนายทุนที่มาขอซื้อวัวชนจะมาจากภาคใต้ โดยจะนําวัวชนไปเป็นพ่อ

พันธ์ุ และ/หรือไปร่วมกิจกรรมกีฬาวัวชนที่จัดขึ้นเป็นประจําในจังหวัด ภาคใต้ และได้รับอนุญาตให้ดําเนินการอย่าง

ถูกต้อง ทั้งนี้ ในปี 2560 ตัวแทนเกษตรกรและชุมชน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่และนายทหารซึ่งดูแลในพื้นที่ไม่

อนุญาต/อนุโลม ให้ดําเนินการจัดกิจกรรมวัวชนแม้ว่าจะเป็นไปตามประเพณีหรือเพื่อหารายได้เพื่ อการกุศล

สาธารณะก็ตาม 

อนึ่ง ปลัดอําเภอแม่ระมาด และเกษตรอําเภอแม่ระมาด ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอําเภอแม่ระมาด 

ชี้แจงให้ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชนทราบว่า การขอใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนวัวนั้น  ตาม

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เบื้องต้น ผู้ประสงค์ดําเนินการจัดกิจกรรมวัวชน ต้องยื่น

ขออนุญาต ณ ที่ทําการปกครองอําเภอ อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไม่ให้มีการจัดต้ังสนาม

ชนโคเพิ่มเติมจากที่ เคยมีอยู่เดิมในจังหวัดนั้นๆ ดังนั้น กรณีผู้รับอนุญาตเดิมเลิกต่ออายุหรือตายและมีผู้ยื่นขอ

อนุญาตใช้สถานที่ เล่นการพนันชนโคเพิ่มใหม่  หรือทดแทนจะต้องเสนอขออนุมั ติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป  ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชน ร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้

ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมกีฬาวัวชนข้ึนในพื้นที่ได้ ในโอกาสอันเป็นประเพณีท้องถิ่นซึ่งได้เคยจัดให้มีเป็นประจําทุกปี 

ซึ่งพื้นที่อําเภอแม่ระมาด ที่ผ่านมา จัดขึ้น 3 – 5 ครั้ง/ปี ตามเทศกาลลอยกระทง ปีใหม่ สงกรานต์ โดยสับเปลี่ยน

หมุนเวียนใน 3 ตําบล (ต.แม่ะจเรา, ต.แม่ระมาด และ ต.ขะเนจื้อ) เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ

การกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีและวิถีชนเผาในพื้นที่ ตลอดจนหารายได้เพื่อการกุศล

สาธารณะให้แก่ชุมชน ต่อไป 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (1) กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีอํานาจหน้าที่พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด ประกอบกับ  

ในปีงบประมาณ 2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติ, สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด, 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนิน “โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร” เป็นโครงการ

หลัก ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ดําเนินโครงการสัมมาชีพต้นแบบเพื่อยกย่อง

เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพให้เป็นแบบอย่างจังหวัดละ 2 สัมมาชีพและสภาเกษตรกรจังหวัดได้มีการ

ดําเนินการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สัมมาชีพต้นแบบทั้งสองแห่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงเห็นว่าสภา

เกษตรกรจังหวัดควรดําเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียนช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยนําเกษตรกร

ต้นแบบหรือปราชญ์เกษตรถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนในโรงเรียน จึงเห็นควรที่จะได้มีการขยายผลความสําเร็จใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรต้นแบบไปสู่นักเรียนในสถานศึกษา เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่บุตร

หลานของเกษตรกรรวม ทั้งการสร้างทายาทเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

การจัดการฟาร์ม เป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และสืบทอดอาชีพการเกษตรต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร ซึ่งให้แต่ละจังหวัดดําเนินการจังหวัดละ 1 

สถานศึกษาและทายาทเกษตรกร อําเภอละ 1 คน พร้อมทั้งต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์/เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

ละ 1 ศูนย์ โดยโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรได้ให้ข้อมูลวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้

นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ด้านการเกษตรสามารถช่วยงานในครอบครัวหรือยึดถือเป็นอาชีพต่อไปได้ใน

อนาคตและสนับสนุนผู้ที่สนใจทําการเกษตรให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ

การจัดการฟาร์มยึดถือเป็นอาชีพหลักเพิ่มมากขึ้น กระทั่งความพร้อมในการพัฒนาหรือจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ของ

เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่เรียนรู้ทางการเกษตร 
 

การดําเนินงาน  

กิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ประสานและพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ตําบล

นาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกร กิจกรรมสร้างจิตสํานึก

ด้านการเกษตรในสถานศึกษา และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานความพร้อมของเกษตรกร

ต้นแบบ (นายเจริญ อ่อนแก้ว เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงโคและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคโดยใช้วัตถุดิบใน

ท้องถิ่น) ตลอดจนประสานศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง (นายสมพร ทิพย์สุวรรณ) และแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสาน 

ทายาทเกษตรกร (นายพนม สินสอน) ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้

การทําการเกษตรต่อนักเรียนในสถานศึกษา และดําเนินการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรในสถานศึกษา ร่วมกับ

คณะครูอาจารย์โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 มีหัวข้อ/

กิจกรรมที่สําคัญในการจัดการเรียนรู้ฯ ดังน้ี 

2. โครงการเสรมิสรา้งยวุเกษตรกรหรอืทายาทเกษตรกร สภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 
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- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม / หลักการและ

ประโยชน์การรวมกลุ่ม วิธีการรวมกลุ่ม/การจัดต้ัง โดย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/เกษตรกรต้นแบบ 

- โครงสร้างกลุ่ม/การจัดทําบัญชีการประชุม/เตรียมวางแผนกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรม

การเกษตรของกลุ่มนักเรียน โดย ครู /พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

- กิจกรรมการเกษตรของกลุ่มนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง (นายสมพร ทิพย์

สุวรรณ), สัมมนาชีพต้นแบบ (นายเจริญ อ่อนแก้ว เกษตรกรต้นแบบ) และการทําเกษตร

ผสมผสาน (นายพนม สินสอน ทายาทเกษตรกร) การนําองค์รู้ด้านการเกษตรไปปรับใช้ 

- กิจกรรมการเกษตรของกลุ่มนักเรียน อาทิ  การผลิตปุ๋ยหมัก, การปลูกผักปลอดภัย และ

การเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อ 

- กิจกรรมการทําการเกษตรของยุวเกษตรกร ร่วมกับครอบครัว/ชุมชน เพื่อนําสู่การพัฒนา

จัดการเรียนรู้การเกษตร 

 

โรงเรียน ที่อยู ่

จาํนวน

นกัเรียน 

ที่เขา้รว่ม 

ผลผลติ/ผลติภณัฑ ์

ทีไ่ด ้

การเกษตรที่

ตอ้งการพัฒนา  

ป ี61 

เกษตรกรตน้แบบ 

ที่เขา้รว่มถา่ยทอด 

นาโบสถ์

พิทยาคม 

ต.นาโบสถ์ 

อ.วังเจ้า  

จ.ตาก 

100 1.ผักปลอดภัย 

2. การเลี้ยงปลา

ดุกในวงบ่อ 

3. การผลิตปุ๋ยหมัก 

1. ผลิตอาหารปลา

เพ่ือลดต้นทุน 

2. การเลี้ยงไกไ่ข่ 

3. การเพาะเห็ด 

4. เกษตรผสมผสาน 

1. นายเจริญ อ่อนแก้ว 

2. นายเครื่อง เสมา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

การอบรมการผลิตอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้แก่นักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 

โรงเรยีนนาโบสถ์พิทยาคม ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 
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กิจกรรมสร้างทายาทเกษตรกรด้านการจัดการฟาร์ม 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สรรหาทายาทเกษตรกรที่มี

ความสนใจเข้าสู่อาชีพการเกษตรพร้อมที่จะเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อําเภอละ 1 คน โดยใช้กลไก

เครือข่ายคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 9 อําเภอ พิจารณาคัดเลือกและเสนอ

รายชื่อเกษตรกร เพื่อให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับคณะทํางานฯ ลงพื้นที่สํารวจฟาร์ม/แปลงเกษตรกร

ของเกษตรกร รวบรวมจัดทําข้อมูลเกษตรกรแต่ละรายเสนอให้เกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ประเมินคัดเลือกกันเองเพื่อ

เป็นเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ จังหวัดละ 1 คน 

ผลการพิจารณาคัดเลือกทายาทเกษตรกร แบบคัดเลือกกันเอง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ได้แก่  นายสุรเสกข์ พิบาล ทายาทเกษตรกรอําเภอพบพระ (เกษตรผสมผสาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นายสุรเสกข์ พิบาล ที่อยู ่98 ม.1 ต.วาเล่ย ์อ.พบพระ จ.ตาก 63160 
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อําเภอ ทายาทเกษตรกร ประเภทการประกอบเกษตรกรรม 

1. เมืองตาก นายยุทธศาสตร์ สินสอน ลําไยนอกฤดู 

2.บ้านตาก นายประทุม สาดทอง ปลูกพริกไทย เลี้ยงโคเนื้อ (พันธุ์ตาก)  

ทํานาข้าวอินทรีย์ เลี้ยงไก่พื้นเมือง 

3. สามเงา นายแสงทอง กันปล้อง 

นายสมจิตร ขวัญใจ 

ลําไยนอกฤดูใช้สารชีวภาพ 

จิ้งหรีด มันสําปะหลังน้ําหยด 

4. แม่สอด นางสาธนี จันทร์มูล ไก่พื้นเมือง 

5. อุ้มผาง นางศิริพร ยะแก้ว เกษตรผสมผสาน 

6. วังเจ้า นายพนม สินสอน เกษตรผสมผสาน 

 นายสมพร ทิพย์สุวรรณ เกษตรผสมผสาน 

7. ท่าสองยาง นางสาวิตรี ฐานะคร เกษตรผสมผสาน 

8. แม่ระมาด นายยงยุต สีนิ้วงาม กล้วยไข่ ข้าวอินทรีย์ 

9. พบพระ นางสุรเสกข์ พิบาล เกษตรผสมผสาน  

 

  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานทายาทเกษตรกรข้างต้น เข้ารับการอบรม 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560  โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมร่วมกับโครงการจัดต้ังวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อ

พัฒนาความคิด การจัดการ และการจัดทําแผนธุรกิจ เป็นการสร้างความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  และ

เข้าร่วมสัมมนาการขยายผลการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ Flashship C เมืองเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมโรงงานทีเคฟาร์ม อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กิจกรรมจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรต้นแบบ 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษา

เรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพต้นแบบ และแปลงเรียนรู้ของทายาทเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  
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นักเรยีนกลุ่มยุวเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงเรยีนรู้เกษตรผสมผสาน  

ของนายสมพร ทิพย์สุวรรณ เกษตรกรบ้านเพชรชมพ ูต.นาโบสถ์ อ.วงัเจ้า จ.ตาก  

และเข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงสัมมาชีพต้นแบบเรื่องโคขุน ของนายเจริญ อ่อนแก้ว ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักเรยีนเข้ามาเรยีนรู้การบริหารจดัการฟาร์มของทายาทเกษตรกร 

ณ สวนนายสุรเสกข์ พิบาล หมู่ที่ 1 ตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (3) กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรในจังหวัด  

ในรูปแบบต่างๆ ประกอบกับ ในปีงบประมาณ 2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนิน “โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาค

การเกษตร” ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ  

โดยในปีงบประมาณ  2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอําเภอ

เป้าหมาย พิจารณาคัดเลือก นวัตกรรม/องค์ความรู้เทคโนโลยีตามความต้องการของเกษตรกร  เรื่อง “กระบอกฉีดยา

และวัคซีนโค - กระบือ” เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้สามารถฉีดยาโค - กระบือได้ในระยะไกล ซึ่งได้จากการ

งานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จึงประสานวิทยากรจากวิทยาลัยฯ เผยแพร่องค์ความรู้ 

เทคโนโลยี ดังกล่าวให้แก่กลุ่ม /องค์กรเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค จํานวน 40 ราย และจากการจัดประชุมถ่ายทอด

นวัตกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร ได้จัดทําแบบสอบถามเกษตรกร จํานวน 20 คน ต่อความพึ่งพอใจในนวัตกรรม

รายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ความสะดวกในการดึงยาจากขวดยา (ค่าเฉลี่ย 

4.68) รองลงมา ได้แก่ ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย (ค่าเฉลี่ย 4.66) ส่วนรายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ กลไกของเข็มฉีดยาและวัคซีนไม่ยุ่งยากซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย 4.25) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3) ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ  

กระบอกฉีดยาและวัคซีนโค-กระบือ เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้สามารถฉีดยาโค-กระบือได้ใน

ระยะไกล ด้ามที่ยาวประมาณ  1 เมตร จะช่วยให้ไม่ต้องเข้าใกล้ตัวโค-กระบือ ลดเวลาในการต้อนเข้าซอง ทั้งนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ความสะดวกในการดึงยาจากขวดยา (ค่าเฉลี่ย 4.68) 

เน่ืองจากได้ออกแบบมาให้ดึงยาจากขวดยาแล้วค่อยนําไปประกอบเข้ากับตัวแท่งสแตนเลส ซึ่งอาจจะยังไม่ชํานาญ 

เพราะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้กระบอกฉีดยาและวัคซีนโค-กระบือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมภาคการเกษตร 
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สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดฝึกอบรมถ่ายทอดนวตักรรม กระบอกฉดียาและวคัซีน

โค – กระบือ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนแสงอรุณ ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก จังหวดัตาก  

เมื่อวันที ่16 มกราคม 2560 
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ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20(4) บัญญัติให้สํานักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ประกอบกับระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน

เกษตรกร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประกาศการรับขึ้นทะเบียน

เกษตรกร ประจําปีงบประมาณ 2558 ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558- 31 พฤษภาคม 2559 และประกาศสํานักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องการขยายระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจําปีงบประมาณ 2559 – 2560 

ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559- 31 ธันวาคม 2559   

การดาํเนินงาน 

เพื่อให้การดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558 ในกิจกรรมที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมายให้ สภาเกษตรกรจังหวัด

ดําเนินการ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบ/จัดทํา/รับขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเกษตรกรของจังหวัดตาก สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการ ดังน้ี 

ปีงบประมาณ 2558 

1) จัดทําแผนการปฏิบัติงานรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 3/2558  

2) ตรวจสอบความซ้ําซ้อนทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจากสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

3) ออกคําสั่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ 

ให้ปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รวม 181 คน และ 

จัดอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งต้ัง  

4) ออกประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่องกําหนด วัน เวลา และสถานที่  

ในการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  

5) ออกประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อเกษตรกรที่ถือว่าได้ยื่น 

คําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ตามประกาศสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่  

4 มิถุนายน 2558 (ผู้ที่ ได้ขึ้นทะเบียนครัวเรือน ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรม 

ปศุสัตว์  กรมประมง) ติดประกาศ ณ ที่ทําการกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน 

6) มีหนังสือสํานักงานสภาเกษตรกรจั งหวัดตาก ที่  สกจ.ตก 0208/ว191 ลงวั นที่ 

4 มิถุนายน 2558 ขอความอนุเคราะห์ กํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดตาก 

พิจารณาประชาสัมพันธ์ติดประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และบัญชี

รายชื่อเกษตรกรที่ถือว่าได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 

7) มีบันทึกสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สกจ.ตก 0208/193 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 

2558 และ หนังสือสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สกจ.ตก 0208/ว199 ลงวันที่  

8 มิถุนายน 2558 นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายอําเภอทุกอําเภอ จังหวัดตาก  

 

 

 

4. กิจกรรมตรวจสอบรายชือ่การรบัขึน้ทะเบยีนเกษตรกร 
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8) ปิดประกาศและขอความร่วมมือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอําเภอ และประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตาก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 

2559 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประกอบด้วย วิทยุ, ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 จุด, 

จดหมายข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

9) จัดฝึกอบรมเชิ งปฏิบั ติการการรับขึ้ นทะ เบียนเกษตรกร ให้แก่ผู้ ป ฏิบั ติ งานของ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จํานวน 178 คน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมราชาบุรี 

บูต๊ิค โฮเทล อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ปีงบประมาณ 2559 

1)  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจาก

สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อลดความซ้ําซ้อนของรายชื่อ จํานวน 563 หมู่บ้าน 34 ชุมชน 

(ไม่มีเกษตรกร 2 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก) 

2) จัดส่งบัญชีรายชื่อเกษตรกร ขอความร่วมมือกํานัน – ผู้ ใหญ่บ้าน /เกษตรอําเภอ  

ติดประกาศ ณ ที่ทําการกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกษตรกร ตรวจสอบรายชื่อ จํานวน 

563 หมู่บ้าน 34 ชุมชน 

3) คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ป ฏิ บั ติ ง า น ติ ดตามตร ว จสอบบัญ ชี ร า ย ชื่ อ เ ก ษตรกร  จํ า น ว น  5 63  หมู่ บ้ า น  

34 ชุมชน และรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร ในพื้นรับผิดชอบ 

4) ที่ประชุมสภาเกษตรกรระดับตําบล – อําเภอ ตรวจสอบและรับรองทะเบียนรายชื่อเกษตรกร 

เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณารับรองทะเบียนเกษตรกร (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

พฤษภาคม 2559) ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26มิถุนายน 

2559 จังหวัดตาก มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากเพิ่มเติม 

รวม 1,034 คน เมื่อรวมกับรายชื่อเกษตรกรที่ถือว่าได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว รวม 

ทั้งสิ้น 105,003 คน 

ปีงบประมาณ 2560 

1) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อผลการพิจารณาคําขอขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรจังหวัดตาก ด้วยการส่งหนังสือขอความร่วมมือ กํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน / 

เกษตรอําเภอ ติดประกาศ ณ ที่ทําการกํานัน – ผู้ใหญ่บ้าน, สนง.เกษตรอําเภอ เพื่อให้

เกษตรกร ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาฯ ให้ยื่นคําคัดค้าน/อุทธรณ์เป็น

หนังสือได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศ 

2) ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคําคัดค้านหรือ

อุทธรณ์ หลังพ้นกําหนด 30 วันนับจากประกาศ มีผู้ยื่นคําคัดค้าน/อุทธรณ์ ทั้งสิ้นจํานวน 51 ราย  

3) คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคําคัดค้านหรืออุทธรณ์ ลงพื้นที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเอกสารคําขอคัดค้าน/อุทธรณ์ จํานวน 51 ราย (พื้นที่ อ.เมือง,  

อ.พบพระ, อ.แม่ระมาด)  
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4) มีบันทึกสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สกจ.ตก 0208/125 ลงวันที่ 10 เมษายน 

2560 ส่งถึงประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐานตามคําคัดค้านหรืออุทธรณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อพิจารณาทะเบียน

บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้ดําเนินการเพิ่มชื่อ ปรับปรุงข้อมูล และเพิกถอนรายชื่อเรียบร้อย

แล้ว 

5) มีบันทึกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สภช 0104/103 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ส่งถึง

นายทะเบียนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่องผลการพิจารณาวินิจฉัยคําคัดค้าน

หรืออุทธรณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

6) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดทําทะเบียนบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการ

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เสนอประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อทราบและพิจารณา

ดําเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการลงพื้นที่ของคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจรงิและพยานหลักฐานตามคําคดัค้านหรืออุทธรณ์ 

เมื่อวันที ่22 – 23 มีนาคม 2560 
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การปฏบิัตงิานของสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

ตามพระราชบญัญัติสภาเกษตรกรแหง่ชาติ พ.ศ. 2553 

การประชมุสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ปงีบประมาณ 2560 

(ตลุาคม 2559 – กนัยายน 2560) 

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

ปีงบประมาณ 2560 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

เพื่อหารือการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตาก และพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม 6 ครั้ง ดังน้ี 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 

 การประชุมฯ ครั้งใดมีวาระหารือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้เรียนเชิญ

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับทราบข้อมูล

ข้อเท็จจริง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัด มีวัตถุประสงค์หลัก คือการนําข้อมูลปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งได้รวบรวมจากผู้แทน

เกษตรกรในแต่ละพื้นที่หมู่บ้าน ตําบล นําเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

ตลอดจนจัดทําข้อเสนอฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

5. กิจกรรมการประชมุสภาเกษตรกรจงัหวัด 
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 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ 

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่าง

องค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกร/

องค์กรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร การศึกษา ในการรวมกลุ่ม การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอ

แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอ

คณะรัฐมนตรีต่อไป เสนอนโยบายและแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม รวมทั้งให้คําปรึกษาและ

ข้อแนะนําแก่เกษตรกร ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกร ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

มีกําหนดครบวาระในการดํารงตําแหน่ง ในปี พ.ศ. 2559 และรักษาการตําแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  

ในปี พ.ศ. 2560 

 ดังนั้น เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากสามารถสะท้อนปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหา และการพัฒนาการ

เกษตรจากพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ตลอดจนเผยแพร่และสนับสนุนขับเคลื่อนงาน

ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจึง

จําเป็นต้องมีกลไกดําเนินงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากล่างสู่บน โดยจัดต้ังเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอําเภอ

และเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบล เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังห วัด 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

การดําเนนิงาน 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก แต่งต้ังคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงาน 

สภาเกษตรกรระดับตําบล เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนการดําเนินงานของ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิน 178 คน  

ในปีงบประมาณ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 9 

อําเภอ จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อหารือปัญหาและแนวทางพัฒนาด้านการเกษตรและการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่ รวม 3 ครั้ง/ปี โดยคณะทํางาน/คณะผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ๆ กําหนดในระเบียบ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังเครือข่ายสภาเกษตรกร พ.ศ. 2556 และ สนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 9 ตําบล (อําเภอละ 1 ตําบล) (ส่งเสริมความเข้มแข็ง

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร) และการประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน  การ

แก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน และการแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร 

การไม่ได้รับความเป็นธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดจนรวบรวมสภาพปัญหาและ

ข้อเสนอแนะด้านการเกษตรในพื้นที่ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหาระดับพื้นที่ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม สรุปสาระสําคัญการ

ประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 9 อําเภอ ปีงบประมาณ 2560 ได้ดังน้ี  

6. กจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยสภาเกษตรกรและการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ 
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การประชมุฯ ครัง้ที ่5/2559 (1) 

อําเภอ เรือ่งเพือ่พจิารณา มตทิีป่ระชุม 

- อําเภอแม่สอด   

วันที่ 28 พ.ย. 59 

ณ สนง.เกษตรอําเภอแม่สอด 
 

- อําเภอพบพระ   

วันที่ 25 พ.ย. 59 

ณ ศูนยเ์รยีนรู้บ้านวาเล่ห์เหนือ 
 

- อําเภอแม่ระมาด   

วันที่ 23 พ.ย. 59 

ณ แปลงเรยีนรู้สัมมาชีพต้นแบบ 

นายเครื่อง เสมา 
 

- อําเภอท่าสองยาง  

วันที่ 25 พ.ย. 59  

ณ อบต. แม่ต้าน 
 

- อําเภออุ้มผาง  

วันที่ 28 พ.ย. 59 

ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.แม่กลอง  
 

- อําเภอเมืองตาก   

วันที่ 30 พ.ย. 59 

ณ ห้องประชมุสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก 
 

- อําเภอบ้านตาก  

วันที่ 27 พ.ย. 59 

ณ ศูนยเ์รยีนรู้ชุมชนปากร้องห้วยจี ้ 

ม. 2 ต.ตากออก 
 

- อําเภอสามเงา   

วันที่ 22 มี.ค. 59 

ณ บ้านนายบุตร อยู่สุข 
 

- อําเภอวังเจ้า  

วันที่ 28 พ.ย. 59 

ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแพะ  

ม.9 ต.นาโบสถ์ 

1. แผนปฏิบัตงิานคณะทํางานและคณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาํบล 

โครงการหลักภายใตยุ้ทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิ(พื้นทีต่ําบล

เป้าหมาย ที่สภาเกษตรกรจงัหวัดตาก

พิจารณาคดัเลือกเปน็พื้นทีน่ําร่องใน

การดําเนินการ) 

2. ประเด็นปัญหาที่เกินขดี

ความสามารถไมส่ามารถแก้ไขไดใ้น

ระดับพื้นที่ ส่งต่อให้สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก  พร้อม

ข้อเสนอแนะความต้องการ และ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา  

3. คดัเลือกประเภทสินค้าเกษตรพืน้ที่

ตําบลเป้าหมาย  ทีเ่กษตรกรมีความ

ประสงค์ให้เกิดการรวมกลุ่มฯ เพือ่

แก้ไขปัญหาด้านตน้ทุนการผลิต การ

แปรรูป และการตลาด สู่การพัฒนา

เป็นเกษตรอตุสาหกรรม 

4. สถานการณ์ภัยธรรมชาต/ิราคา

สินค้าเกษตร//แรงงานเกษตร และ

อื่นๆ            

 

 

1.  คณะทํางานสภาเกษตรกรระดบัอําเภอ 

ทั้ง 9 อําเภอ มีมติทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา

คัดเลือกเป็นพื้นที่นําร่องในการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติงานคณะทํางานและคณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาํบล 

(โครงการหลักภายใตยุ้ทธศาสตรส์ภา

เกษตรกรแหง่ชาติ) ดังนี้  

 - อําเภอแม่สอด เสนอ ตําบลแม่กุ 

(ผลิตภัณฑ์ ปลาดุก) 

 - อําเภอพบพระ เสนอ ตําบลคีรรีาษฎร์ 

(ผลิตภัณฑ์ อะโวคาโด/้วัว) 

 - อําเภอแม่ระมาด เสนอ พระธาตุ 

(ผลิตภัณฑ์ พชืสมุนไพร)  

 - อําเภอท่าสองยาง เสนอ ตําบลแม่วะ

หลวง (ผลิตภัณฑ ์กาแฟอะราบิก้า) 

 - อําเภออุ้มผาง เสนอ ตําบลโมโกร 

(ผลิตภัณฑ์ กาแฟโรบัสต้า)  

 - อําเภอเมืองตาก เสนอ ตําบลวังประจบ 

(ผลิตภัณฑ์ โค/ไผ่) 

 - อําเภอบ้านตาก เสนอ ตําบลทุ่งกระเชาะ 

(ผลิตภัณฑ์ ถั่วเหลือง/ข้าว) 

 - อําเภอสามเงา เสนอ ตําบลวังจันทร ์

(ผลิตภัณฑ์ จิ้งหรดี/ผลไม ้ฝรัง่,มะละกอ

,กล้วยไข่) 

 - อําเภอวังเจ้า เสนอ ตําบลเชียงทอง 

(ผลิตภัณฑ์ ลําไย)  

 -  คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอเมือง

ตาก,สามเงา,บ้านตาก  เสนอข้อมูลปัญหา

และข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาโรคปากเท้า

เปื่อย          

- คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอท่าสอง

ยาง เสนอการแก้ไขเรื่องกลุ่มเกษตรกรผู้

ปลูกกาแฟขอประสานหนว่ยงานพฒันาองค์

ความรูด้้านการผลิต การแปรรูป 

การตลาด 
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การประชมุฯ ครัง้ที ่1/2560 (2) 

อําเภอ เรือ่งเพือ่พจิารณา มตทิีป่ระชุม 

- อําเภอแม่สอด 

วันที่ 16 ก.พ. 60 

ณ สนง.เกษตรอําเภอแม่สอด 
 

- อําเภอพบพระ 

วันที่ 20 ก.พ. 60 

ณ ไร่ปฐมเพชร ต.ช่องแคบ  
 

- อําเภอแม่ระมาด 

วันที่ 15 ก.พ. 60 

ณ แปลงเรยีนรู้สัมมาชีพ

ต้นแบบ นายเครื่อง เสมา 
 

- อําเภอท่าสองยาง 

วันที่ 20 ก.พ. 60 

ณ อบต. แม่ต้าน 
 

- อําเภออุ้มผาง 

วันที่ 15 ก.พ. 60 

ณ ศาลาประชาคม ม.4 

ต.แม่กลอง 
 

- อําเภอเมืองตาก 

วันที่ 17 ก.พ. 60 

ณ ห้องประชมุสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก 
 

- อําเภอบ้านตาก 

วันที่ 15 ก.พ. 60 

ณ อบต.สมอโคน 
 

- อําเภอสามเงา 

วันที่ 18 ก.พ. 60 

ณ วัดสันป่าป๋วย ต.บ้านนา  
 

- อําเภอวังเจ้า 

วันที่ 13 ก.พ. 60 

ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแพะ 

ม.9 ต.นาโบสถ์ 

1. พจิารณาคดัเลือกเกษตรกร

ต้นแบบรุ่นใหมด่้านการจดัการฟาร์ม 

อําเภอละ 1 ราย  (ทั้งนีจ้ะต้องไม่

เป็นผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมใน

ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มาก่อน โดยเกษตรกร

ที่ได้รับการคัดเลือกสภาเกษตรกร

จังหวดัตากจะพิจารณาให้การ

สนับสนุนด้านการเข้าอบรมกับ

สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ที่จดั

อบรมเพื่อพัฒนาความคิด และ

ความรู้ทางวชิาการเกษตร ตาม

ความต้องการของเกษตรกร เพื่อ

สร้างความพร้อมในการเปน็

เกษตรกรรุ่นใหม ่ 
 

2. ติดตามการดําเนินงานแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตร ตาม

มาตรการของภาครัฐ และประมวล 

ผลข้อมูลสภาพปัญหาพื้นที่ตําบล

เป้าหมาย พิจารณาแนวทางการ

ช่วยเหลือ/ประสาน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ดําเนินการแก้ไข

ปัญหา (ปัญหาหนี้สนิ,แหล่งน้ําเพื่อ

การเกษตร,ปัญหาที่ดินทํากิน ปัญหา

สวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการ

ไม่ไดร้ับความเปน็ธรรม และปัญหา

ราคาสินค้าเกษตร  

3. ตดิตาม/รายงานสถานการณ์  

ภัยธรรมชาติ/ราคาสินค้าเกษตร/

แรงงานเกษตร และอืน่ๆ  

 

 

 

1.  คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ทั้ง 9 

อําเภอ มีมติทีป่ระชุมเพือ่พิจารณาคัดเลอืกเกษตรกร

ต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม อําเภอละ 1 ราย  

ดังน้ี  

 - อาํเภอแม่สอด เสนอ นางสาธนี จันทร์มูล 

 - อาํเภอพบพระ เสนอ นายสุรเสกข์ พิบาล 

 - อาํเภอแม่ระมาด เสนอ นายยงยุต สีน้ิวงาม 

 - อาํเภอท่าสองยาง เสนอ นางสาวิตรี ฐานะคร 

 - อาํเภออุ้มผาง เสนอ นางศิริพร ยะแกว้   

 - อาํเภอเมืองตาก เสนอ นายยุทธศาสตร์ สินสอน 

 - อาํเภอบ้านตาก เสนอ นายประทุม สาดทอง 

 - อาํเภอสามเงา เสนอ นายแสงทอง กันปล้อง, 

   นายสมจิตร ขวัญใจ    

 - อาํเภอวังเจ้า เสนอ นายพนม สนิสอน  

2. มอบหมายคณะทาํงานฯ ติดตามการดําเนินงาน

แกไ้ขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตร ตามมาตรการของ

ภาครัฐ และประมวลผลข้อมูลสภาพปัญหาพื้นที่ตําบล

เป้าหมาย พิจารณาแนวทางการช่วยเหลอื/ประสาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นทีด่ําเนนิการแกไ้ขปญัหา 

(ปัญหาหนี้สิน,แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร,ที่ดินทาํกิน 

ปัญหาสวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความ

เป็นธรรม และปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพือ่เสนอเป็น

ข้อมูลให ้สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัด ทราบ 

3. มอบหมายคณะทํางานฯ ติดตาม/รายงาน

สถานการณ์ภัยธรรมชาติ/ราคาสินค้าเกษตร/แรงงาน

เกษตร และอื่นๆ เสนอหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณาให้ความช่วยเหลอื  

- คณะทาํงานสภาเกษตรกรอําเภอวังเจ้าและอําเภอ

สามเงา จังหวดัตาก เสนอเรื่องใหแ้กไ้ขเรื่อง 

เกษตรกรไม่ได้รบัชําระเงินจากการขายผลผลิตลาํไย 

- คณะทาํงานสภาเกษตรกรอําเภอเมืองตาก เสนอ

การแก้ไขเรือ่งการจัดตั้งโรงงานจัดการกากขยะ

อุตสาหกรรมพื้นที่ตําบลหนองบัวใต ้

- คณะทาํงานสภาเกษตรกรอําเภอสามเงา เสนอการ

แกไ้ขการขาดแคลนแรงงานเกบ็เกี่ยวผลผลิตลําไย  

– การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตลาํไยสู่โครงการ

เกษตรแปลงใหญ ่
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การประชมุฯ ครัง้ที ่2/2560 (3) 

อําเภอ เรือ่งเพือ่พจิารณา มตทิีป่ระชุม 

- อําเภอแม่สอด 

วันที่ 16 พ.ค. 60 

ณ สนง.เกษตรอําเภอแม่สอด 
 

- อําเภอพบพระ 

วันที่ 27 พ.ค. 60 

ณ ไร่ปฐมเพชร ต.ช่องแคบ 
 

- อําเภอแม่ระมาด 

วันที่ 5 พ.ค. 60 

ณ ศาลาเอนกประสงค์  

ม.2 ต.ขะเนจื้อ 
 

- อําเภอท่าสองยาง 

วันที่ 8 พ.ค. 60 

ณ อบต. แม่ต้าน 
 

- อําเภออุ้มผาง 

วันที่ 26 มิ.ย. 60 

ณ ศาลาประชาคม ม.4  

ต.แม่กลอง 
 

- อําเภอเมืองตาก 

วันที่ 17 พ.ค. 60 

ณ ห้องประชมุสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก 
 

- อําเภอบ้านตาก 

วันที่ 24 พ.ค. 60 

ณ อบต.ตากตก 
 

- อําเภอสามเงา 

วันที่ 19 พ.ค. 60 

ณ บ้านนายทิน จันทะบุรี 
 

- อําเภอวังเจ้า 

วันที่ 15 พ.ค. 60 

ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแพะ  

ม.9 ต.นาโบสถ์ 

1. พจิารณามอบหมายคณะทํางานฯ/

ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลร่วม

ดําเนินงานตามกรอบอํานาจหน้าที่

การบริหารงานศูนยย์ุตธิรรมชมุชน  

2. ประชาสัมพนัธค์ัดเลือกเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

ใหม่ (Start Up) ปี 2560 และ

หลักเกณฑ์การรับสมัครเกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการ 

3. คดัเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์

ขอเข้าร่วมโครงการสง่เสริมการเลี้ยง

สัตว์ปีกกับสํานักงานปศุสัตวจ์ังหวดั

ตาก 

 

1. เหน็ชอบมอบหมายให้คณะทํางาน,ประสาน

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาํบล เข้าร่วม

ดําเนินงานตามกรอบอํานาจหน้าที่การ

บริหารงานศูนยย์ุตธิรรมชมุชน (มติเพิ่มเตมิ

จากคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 

แม่สอด ขอเสนอให้มีการจดัทําบัตรประจําตวั

แก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล) เพื่อง่ายต่อ

การปฏิบัติงานในพื้นที ่นําเสนอในการประชุม

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตากต่อไป  

2. เห็นชอบมอบหมายให้คณะทํางาน

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

ใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามทีโ่ครงการกําหนด ส่ง

รายชื่อให ้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ทราบภายในวันที ่31 พ.ค. 60 นี้  

3. คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภออุ้มผาง, 

พบพระ,แม่สอด,แม่ระมาด,ท่าสองยาง,เมือง

ตาก,บ้านตาก และวงัเจ้า พิจารณาเสนอ

คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้มีความประสงคเ์ข้า

รับการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พืน้เมอืงและการ

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไก่พืน้เมือง และปจัจยั

การผลิตให้กับเกษตรกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 

จํานวน อําเภอละ 1 กลุ่มๆละ 20 ราย  

- คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอแม่ระมาด 

เสนอการแกไ้ขเรื่องการส่งเสริมกจิกรรมชน 

วัว, หนีส้ินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตร 

แม่ระมาดและสหกรณน์ิคมแม่ระมาด,กรณ ี

ข้อพิพาทเรื่องแนวเขตทีด่ินกดีขวางทางน้ําห้วย

มหาวัน ม.9 ตําบลแม่จะเรา 

- คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอแม่สอด

และอําเภอแม่ระมาด เสนอการแก้ไขเรื่อง

เอกสารสิทธิทีด่ินทํากินเกษตรกร ม.2 ต.แมป่ะ 

อ.แม่สอด จ.ตาก และการส่งเสรมิการเกษตร

ตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได ้
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นอกจากนี้ คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล  

9 อําเภอ ได้ร่วมในการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ตามนโยบายของจังหวัดตาก งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

และงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

  1) ประสานแจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในพื้นที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทราบเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ดังน้ี 

          1.1) ติดตามและรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยธรรมชาติ/โรคพืช-สัตว์/สถานการณ์

ราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ทราบและ

พิจารณาให้การช่วยเหลือ 

   1.2) รวบรวมและประสานแจ้งข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ 

ปัญหาหนี้สิน ที่ดินทํากิน ราคาสินค้าเกษตรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร 

  2) ร่วมดําเนินการมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

   2.1) ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม  

ที่ 570/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ

ดําเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างความเข้าถึงความ

ยุติธรรมของชุมชน  

   2.2) สนับสนุนข้อมูลปัญหาหนี้สินและที่ดินทํากิน ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  

ในเขตพื้นที่อําเภอ ประกอบการดําเนินงานในฐานะคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ระดับ

อําเภอ/จังหวัดตาก ตามคําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน ที่ 1/2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

และคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรจังหวัดตาก ตามคําสั่งจังหวัดตาก ที่ 1729/2558  

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 และ ที่ 2001/2559 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 เรื่องจัดต้ังศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหา

หนี้สินเกษตรกรและแต่งต้ังคณะกรรมการประสานหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด 

  3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

แห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด ให้เกษตรและประชาชนในพื้นที่ทราบ 

  4) สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่

เกษตรกร ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 
            ประชุมคณะทํางานอําเภอบ้านตาก        การประชุมคณะทํางานอําเภอเมืองตาก 
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การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีภารกิจสําคัญในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต 

การแปรรูป และการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร

เพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง ประกอบกับ

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 38 (3) กําหนดให้สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และ

การดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

 ภาพลักษณ์ที่ดีของสภาเกษตรกรจังหวัด มาจากประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่

สาธารณะ และความพึงพอใจของเกษตรกร รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อสภาเกษตรกรจังหวัด การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ผลการดําเนินงาน และการติดตามแก้ไขปัญหา

ด้านเกษตรกรรรมของจังหวัด จึงถือเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสร้าง

ความเข้าใจอันดีของเกษตรกร ซึ่งจะนําไปสู่การให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  ในการกําหนด

นโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดทําสื่ อ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตากเครือข่าย

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางาน/ผู้แทนเกษตรกร/พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และข้อมูล

ข่าวสารด้านการเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรผ่านช่องทางต่างๆ 

ดังต่อไปนี ้
 

1. ผ่านสื่อวทิย ุ

โดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก หรือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์งานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ข่าวสารด้านการเกษตรกรรม แผนงาน และข่าวอื่นๆ ทั่วไป ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา  6.00 – 7.00 น. (1 ชั่วโมง) คลื่น FM 102 MHz. พร้อมกัน 2 สถานี คือ สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก (สวท.ตาก) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด 

(สวท.แม่สอด) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน แต่ละหมู่บ้าน เปิดเสียงตามสายกระจายข่าวเป็น

ประจําทุกวัน   
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ปี 2559 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ยกย่องให้เป็นตัวอย่างการทําประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุ เมื่อวันที่ 28 

กันยายน 2559 โดยสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ปี 2560 ได้รับรางวัล ลําดับที่ 5 (10 อันดับ) ปชส.สกจ. ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2560 ได้คะแนน 

รวม 3,895 คะแนน ผลงานระดับ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นตัวอย่างการทําประชาสัมพนัธ ์ด้านวิทยุ ประจําป ี2559 
 

2. ผา่นเวบ็ไซต์ สภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

เว็บไซด์ : www.nfctak.com  

http://www.nfctak.com/
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3. ผา่นช่องทาง Social Media (Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซด์ : www.facebook.com/nfc.tak 
 

4. ผ่านชอ่งทาง Social Media (Line)  (ID line : nfctak เบอร์โทรศัพท์ 088-278-1280) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/nfc.tak
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5. ผ่านช่องทาง รายงานประจําปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผ่านช่องทางจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
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7. ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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จากการดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน, การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร, การแก้ไข

ปัญหาที่ดินทํากิน, การแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ภายใต้โครงการ

จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ

จากเกษตรกร จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องระดับจังหวัด/ระดับประเทศ ดังน้ี 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

สืบเน่ืองจากสภาพปญัหาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งเกษตรกรเกิดปัญหาหนี้สินค่อนข้างรุนแรง

เห็นได้จากข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกร เขต 2 ปี  

พ.ศ. 2556 ที่พบว่าครัวเรือนเกษตรจังหวัดตาก มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เท่ากับ 120,891 บาท/ครัวเรือน โดย

มีเงินสดคงเหลือก่อนชําระหนี้ 37,063 บาท/ครัวเรือน เมื่อพิจารณารายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน หักค่าใช้จ่าย 

พบว่าในรอบปีเพาะปลูก 2553/54 เกษตรกรจังหวัดตาก มีรายได้สุทธิครัวเรือน เท่ากับ 15,822 บาท/คน/ปี ซึ่ง

รายได้ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ 57.31 เป็นรายได้ที่ต้องนําไปชําระหนี้ ส่งผลให้เกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากมีรายได้

สุทธิครัวเรือนเกษตรตํ่าที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 นอกจากนี้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรยังเป็นสาเหตุ

สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก ข้อมูลลักษณะการถือ

ครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2548 – 2552 จังหวัดตาก สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ปี 2553 เกษตรกรที่เป็น

เจ้าของที่ดินของตัวเองลดน้อยลงอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2552 มีเกษตรกรเป็นเจ้าของเนื้อที่ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 

17.44 ของเน้ือที่ถือครองทางการเกษตรทั้งจังหวัด ที่ยังพอมีที่ดินของตนเองอยู่ก็ติดภาระจํานองเกินกว่าร้อยละ 50 

จากปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้สถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากอยู่ใน

สภาพที่เปราะบาง โดยเฉพาะในยามที่ต้องเจอกับภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า  แม้ว่า

ภาครัฐจะได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและมีนโยบายแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมมาแล้วหลายยุคสมัย  

ทั้งสงเคราะห์และประชานิยม นโยบายดังกล่าวเพียงช่วยให้เกษตรกรพยุงตัวอยู่ได้ แต่ไม่สามารถเติบโตและ

พึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง เพราะนโยบายสงเคราะห์ช่วยเหลือและประชานิยมที่ ผ่านมาไม่เคยไปถึงการแก้ไขปัญหา

รากเหง้าอย่างปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ รัฐบาลปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นวาระสําคัญเร่งด่วน และได้

แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 

ดังกล่าว ดังน้ัน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดโยชน์สูงสุด 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้เสนอให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัด ระดับจังหวัด รวม 3 คณะ ประกอบด้วย 

 - คณะกรรมการประสานหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ตามคําสั่งจังหวัดตาก ที่ 1729/2558 ลว 

2 ส.ค.58 และ ที่ 2001/2559 ลว 8 ก.ย. 59 เรื่องจัดต้ังศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและแต่งต้ัง

คณะกรรมการประสานหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด 

7. กิจกรรมจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายเพื่อการพฒันาแกไ้ขปญัหาเกษตรกรรมระดบัจังหวัด 
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   - คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด  ตามคําสั่งคณะกรรมการ

กํากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่ 2/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอก

ระบบประจําจังหวัด ลว 30 กันยายน 2558 

  - คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด 

ตามคําสั่งคณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่ 4/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด ลว 30 กันยายน 2558 

โดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ข้างต้น ร่วมกันกลั่นกรอง วินิจฉัย ประเภทหนี้ หรือ

สาเหตุสําคัญของการเกิดหนี้ ตลอดจนกําหนดแนวทางให้คําแนะนํา เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และการให้ความ

ช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินโดยอาศัยกลไก/แหล่งทุน/กองทุน ต่างๆ ที่มีอยู่ของภาครัฐ รองรับการขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ให้แก่ผู้เป็นหนี้ 

การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามข้อเสนอฯ ในระดับจังหวัด 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก 

ได้เสนอจังหวัดตากพิจารณาผลักดันให้เกิดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สิ นร่วมกันของคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัด โดยจังหวัดตาก ได้ให้ความสําคัญและขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินมาระยะหนึ่ง ทั้งในกระบวนการให้คําแนะนําแนวทางการขอรับความช่วยเหลือกองทุนฯ ต่างๆ 

ของภาครัฐ ให้คําปรึกษาด้านข้อกฎหมาย และการเจรจาไกล่เกล่ียประนอมหนี้นอกระบบ อาทิ 

- เกษตรกรและประชาชนทั่วไป รับทราบและเข้าถึง กองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 

(อชก.) /กองทุนยุติธรรม /กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อย่างทั่วถึง 

...ปีงบประมาณ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสาน/ติดตาม การยื่นขอรับ

ความช่วยเหลือของเกษตรกรผ่านกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) จํานวน 26 ราย /กองทุนยุติธรรม 

13 ราย (กรณีเกษตรกรเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาดจํากัด)  

- เกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และประสบปัญหาหนี้สินนอกระบบ มีช่องทางการขอรับ

ความช่วยเหลือคําแนะนําด้านข้อกฎหมาย และการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ ทั้งจาก สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัด, สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ

บังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

...ปีงบประมาณ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสานสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

ตาก,สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก, สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

จังหวัดตาก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือคําแนะนําด้านข้อกฎหมาย ความไม่เป็นธรรม และ

การเจรจาไกล่เกลี่ย/ประนอมหนี้ อาทิ กรณีเกษตรกรผู้ปลูกลําไยอําเภอวังเจ้าไม่ได้รับชําระเงินจากการขาย

ผลผลิตให้แก่ผู้รับซื้อ จํานวน 48 ราย, กรณีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินกีดขวางทางน้ําห้วยมหาวัน หมู่ที่ 9 ตําบล 

แม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ส่งผลกระทบเกษตรกรที่อยู่ใต้ฝาย จํานวน 54 ราย เป็นต้น 

- จังหวัดตาก ขยายผลด้านการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ให้แก่ผู้เป็นหนี้ซึ่ง

เป็นปัจจัยสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนา

อาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , สํานักงานพัฒนา

ชุมชน, สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สํานักงานพลังงานจังหวัดตาก, องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ฯลฯ  นําแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ตลอดจนแหล่งทุนที่มีอยู่ช่วยเหลือและสนับสนุนในการฟื้นฟู  
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และพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดํารง

ชีพของเกษตรกร  

   ...ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณา

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการฯ เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแบบครบวงจร( สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก) และโครงการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพไม้ผลและพืชเมืองหนาว (สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก) เพื่อฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ 

รวมทั้งสิน 80 ราย เพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในภาพรวม

ระดับประเทศ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้สรุปแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และข้อมูล

ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด ซึ่งทําให้เกษตรกรยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สิน และข้อเสนอเพื่อการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินเกษตรกร (หนังสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก 0104/117 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560) 

เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาใช้ข้อมูลประกอบการจัดทําข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรใน

ภาพรวมระดับประเทศ ต่อไป 

 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายปัญหาที่ดินทํากินที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า 

ด้วยสภาพพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ส่งผลให้ที่ดินทํากิน 

ไม่สอดคล้องกับจํานวนประชากร ราษฎรส่วนหนึ่งมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่  

ที่ได้รับการผ่อนผันและอีกส่วนหนึ่งบุกรุกพื้นที่ป่า โดยที่ดินทํากินในพื้นที่ดังกล่าวส่วนมากทําการเกษตรปลูกพืชไร่

เชิงเด่ียว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง) การดําเนินการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่า

ไม้ โดยใช้ข้อกฎหมายเพียงอย่างเดียวเชื่อว่าไม่อาจแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าให้ลุล่วงได้ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหา

ดังกล่าวเป็นอย่างดี เห็นได้จากการดําเนินนโยบายตามคําสั่งคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 66/2557 เรื่อง

การปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้  เน้นย้ําไม่ให้การดําเนินการปราบปรามการบุกรุกป่า

ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทํากินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อน สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ได้ติดตามและน้อมนําแนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลพื้นที่ ดูแลคน และพัฒนาอาชีพและคุณภาพ

ชีวิต ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน หรือต่อมาขยายผลสู่แนวทาง “สร้างป่า สร้างรายได้” ตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยหารือร่วมกับอําเภอแม่ระมาดซึ่งมี นายวาทิต ปัญญาคม 

ดํารงตําแหน่งนายอําเภอในขณะนั้น สู่การนําร่องในพื้นที่หมู่บ้านพะกอยวา ตําบลพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด 

พัฒนาอาชีพเกษตร ตามแนวทางสร้างป่า สร้างรายได้ อาทิ การส่งเสริมปลูกบุก พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นพืชที่ต้อง

พึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและป่าไม้ มีศักยภาพด้านการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร อีกทั้งช่วยสร้าง

จิตสํานึกให้ราษฎรในพื้นที่เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่า ลดการปลูกพืชไร่เชิงเด่ียวซึ่ งใช้

พื้นที่มากสู่การใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง (ทําน้อยได้มาก) ตามนโยบายภาครัฐ เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินที่อยู่ในเขตพื้นที่ปาใน

ภาพรวมระดับประเทศ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายปัญหาที่ดินทํากินที่อยู่ในเขตพื้นที่

ป่า (หนังสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก 0104/006 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560)เสนอสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิ

ที่ดินทํากิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาใช้ข้อมูลประกอบการ

จัดทําข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินที่อยู่ในเขตพื้นที่ปาในภาพรวมระดับประเทศ ต่อไป 
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การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามข้อเสนอฯ ในระดับจังหวัดสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นําข้อเสนอเชิง

นโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ข้างต้น เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการประชุม

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากกรุณาให้เกียรติ

เข้าร่วมให้ปรึกษาและมอบนโยบายการดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตากในการประชุมฯ ดังกล่าว โดยขอ

จังหวัดตากพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํานโยบาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจนมาตรการกลไกแก้ไข

ปัญหาที่มีของภาครัฐ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตร ตามแนวทางฯ ข้างต้น กําหนดแนวทางรองรับมาตรฐาน

สินค้าเกษตรในพื้นที่ผ่อนผันป่าไม้ พิจารณาอนุญาตเก็บหาของป่าให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้

เป็นไปตามข้อกฎหมายป่าไม้ ตลอดจนผลักดันให้ราษฎรที่อยู่อาศัยและทํากินในพื้นที่ผ่อนผันของป่าไม้ให้ได้รับสิทธิ

ในที่ดินทํากินในรูปแบบโฉนดชุมชน ตามนโยบายการแก้ไขการจัดการที่ดินทํากินให้ชุมชมตามนโยบายของรัฐบาล 

ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป  

 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2560/61   

ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตร 

ภายใต้โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้ังแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 นั้น ในการดําเนินการฯ ดังกล่าว สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ติดตามและรับ

ฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้ นที่จังหวัดตากร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็น

ประโยชน์ประกอบการจัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกตํ่าในภาพรวมระดับประเทศ 

สนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐและสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้สรุปสภาพปัญหา

การดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐในปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวทาง

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2560/61 เสนอที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

(หนงัสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก 0104/176 ลว 31 ก.ค.60) และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านประธาน

คณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ (หนัสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก 0104/181 ลว 7 

ส.ค. 60) เพื่อใช้ประโยชน์การแก้ไขปัญหาและกําหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังน้ี 

สภาพปัญหาการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐในปีที่ผ่านมา 

1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประสบกับภาวะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกตํ่า มีราคารับ

ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักสด ความชื้น 30% พื้นที่จังหวัดตาก ราคากิโลกรัมละ 2.50 – 3.50 บาท โดยเฉพาะพื้นที่ 

5 อําเภอฝั่งตะวันตก มีราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตํ่ากว่าพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อแจ้งกับ

เกษตรกรว่าต้องรับภาระค่าขนส่ง โดยค่าขนส่งดังกล่าวไดก้ลายมาเป็นภาระของเกษตรกร 

2. ไซโลและลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตาก ปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น

ระยะๆ ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีสถานที่จําหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของตนเอง โดยแจ้งเกษตรกรว่าผลผลิตข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ที่รับซื้อไว้ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศซึ่งรับซื้อในปริมาณน้อยและไม่

สม่ําเสมอได้เช่นกัน โดยราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด ความชื้น 20%) ของไซโลและลานรับซื้อข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตาก อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 4.80 บาท แม้ว่าภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์จะได้ขอความ

ร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กําหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด ความชื้น 14%)  

ที่ 7 – 8 บาท/กิโลกรัม แต่พบว่า ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวได้ประโยชน์เฉพาะพื้นที่ภาคกลางรวมถึงมี

ข้อจํากัดเรื่องคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นข้อกีดกันในการกําหนดราคาเพิ่มเติมด้วย 
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  - การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เบอร์ 1) ของผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ซึ่ง

ประกาศรับซื้อที่กิโลกรัมละ 8 บาท เมื่อรวมปริมาณการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วเต็มที่รับไม่เกินวันละ 

1,000 ตัน มีเง่ือนไขต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรประกอบการรับซื้อ 

  - การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เบอร์ 2) ของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ราคากิโลกรัมละ 

7.20 – 7.70 บาท ผู้ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องรอคิวเข้าขายไม่ตํ่ากว่า 3 – 5 วัน ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวยัง

ไม่สามารถขายให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จะต้องขายในราคากิโลกรัมละ 6.40 – 6.60 บาท ให้แก่

ผู้ประกอบการส่งออก 

 3. การประมาณการพื้นที่และปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกิดความคาดเคลื่อนส่งผลให้

ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ มีการนําเข้าข้าวสาลีเพื่อมาทดแทนในปริมาณมาก (ปี 2558 มีการนําเข้าข้าวสาลี 

จํานวน  3 ล้านตัน สามารถทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 1.5 ล้านตัน)  ทําให้เมื่อรวมกับปริมาณข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ในประเทศซึ่งยังไม่มีการคาดการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และพื้นที่หลัง

การทํานา เกินความต้องการใช้ในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับผลกระทบจากการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ถูกต้องและลักลอบนําเข้าตามชายแดน ดังนั้น เมื่อมีการนําเข้าข้าวสาลีและข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อบ้านจนเกินความต้องการ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2559/60 

จังหวัดตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 59) โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดตาก มีดังน้ี 

 

ประเภท 
เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว ์(ครวัเรือน) 

ขึน้ทะเบยีนกรมสง่เสริมการเกษตร 

พืน้ที่เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

(ไร)่ 

รวมท้ังหมด 23,084 ครัวเรือน 510,588   ไร่ 

มีเอกสารสิทธิ์ 12,872 ครัวเรือน 269,089   ไร ่

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 10,212 ครัวเรือน 241,499   ไร ่

 

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซ่ึงเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รวบรวมจากการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสํานักงานเกษตรจังหวัดตาก ทั้งน้ี พบว่ายังมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

อีกจํานวนหนึ่งที่ไม่มาขึ้นทะเบียน 

 

ข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2560/61 

1) เสนอภาครัฐพิจารณาให้การสนับสนุนการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งกรณีดําเนินการ 

โดย อคส. รับซื้อและจัดเก็บ และโดยสนับสนุนเงินทุน (ชดเชยดอกเบ้ีย) ให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อและจัดเก็บ 

2) เสนอภาครัฐขอความร่วมมือผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ นําข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบ

ก่อนการนําข้าวสาลีที่มีอยู่ในสต็อกมาใช้  

3) ทบทวนภาษีนําเข้าข้าวสาลีและพืชอื่นๆ ที่สามารถนําเข้ามาทดแทนพืชที่ปลูกในประเทศจาก 

ร้อยละ 0 ได้ให้กลับไปมีอัตราภาษีคงเดิมที่ ร้อยละ 27 ต่อกระทรวงการคลัง เนื่องจากตามข้อเท็จจริงการ

ปรับปรุงโครงการภาษีพิกัดอัตราศุลกากรกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ต้ังแต่ปี 2559 ตามข้อเสนอของสภา

หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่อง ได้เสนอให้มีการปรับลด

อัตราอากรขาเข้าของปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศให้เหลือร้อยละ 0 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้

กระทรวงการคลังลดภาษีข้าวสาลี ตามนโยบายโครงการสร้างภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการใน

ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ 
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ทั้งนี้ ข้อเสนอ ตามข้อ 1) – 3)  เป็นข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา

เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง

ประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก 

4) ส่ งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตร ขยายการดําเนินธุรกิจจากการเป็น

ผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ฯลฯ เพื่อจําหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวสู่การเป็น

ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารสัตว์ โดยเชื่อมโยงรับซื้อวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์/ผลผลิตพืชอาหารสัตว์  ซึ่งผ่านการ

แปรรูปขั้นต้นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร นํามาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์จําหน่าย เพื่อยกระดับ

ราคาสินค้าเกษตรพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , มันสําปะหลัง, ถั่วเขียว ฯลฯ และสร้างการแข่งขันด้าน

ราคาอาหารสัตว์กับบริษัทเอกชน เพื่อให้ราคาจําหน่ายอาหารสัตว์แก่เกษตรกรอยู่ในราคาที่เหมาะสมและเป็น

ธรรมต่อเกษตรกร ทั้งนี้ สหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก เช่น สหกรณ์นิคมแม่สอด ทราบข้อมูลจากสหกรณ์จังหวัดตากว่า

มีแผนการดําเนินการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นผู้แปรรูปและผลิตอาหารสัตว์อยู่แล้วแต่ขาดเงินทุนสนับสนุน  

 5) พิจารณาสํารวจและจัดทําระบบฐานข้อมูลผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่ไม่มี

เอกสารสิทธิ์และปลูกหลังการทํานาที่แท้จริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณานําเข้าพืชอื่นๆ อาทิ ข้าวสาลี 

ทดแทน ของผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร  

 6) พิจารณาแนวทาง/มาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ซึ่งบางส่วนยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยน้อมนํา พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทาง “สร้างป่า สร้างรายได้” มาปรับใช้ ในการปรับเปลี่ยนโครงการสร้างการผลิต

ภาคเกษตรสู่การสร้างป่าสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดจน

พิจารณาปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ป่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ

ผลักดันให้เกิดการ “จัดต้ังกองทุนพัฒนาเกษตรกร” เพื่อเป็นกองทุนฯ ให้แก่เกษตรกร/ในการพัฒนาด้านการเกษตร 

ต้ังแต่กระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง โดยความร่วมมือทั้งสถาบัน

การเงิน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนด้านการวางแผนของเกษตรกร/กลุ่ มเกษตรกร 

ตลอดจนเป็นกองทุนฯ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ยังคงไม่มีที่ดินทํากิน และปรับเปลี่ยนโครงการการผลิตทาง

การเกษตร  

 7) พิจารณา ปฏิรูปเรื่อง “ตลาดกลางสินค้าเกษตร”  ให้เกิดการซื้อขายโดยตรงด้วยวิธีการตก

ลงราคาหรือประมูลราคากันอย่างเปิดเผยภายใต้ราคาที่เป็นธรรมได้จริง ตามเจตนารมณ์ตลาดกลางสินค้า

เกษตร ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันให้เกิดมาตรการ/โครงการ คล้ายคลึงกับโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกของ

กระทรวงพาณิชย์ 

 นอกจากประเด็นตามข้อเสนอฯ ข้างต้นแล้ว สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีหนังสือที่ สภจ.ตก 

0104/101  ลว 26 พ.ค. 60 เสนอประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา

การปฏิรูปเรื่อง “ตลาดกลางสินค้าเกษตร”  ให้เกิดการซื้อขายโดยตรงด้วยวิธีการตกลงราคาหรือประมูลราคากัน

อย่างเปิดเผยภายใต้ราคาที่เป็นธรรมได้จริง ตามเจตนารมณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลอดจนสนับสนุนและ

ผลักดันให้เกิดมาตรการ/โครงการ คล้ายคลึงกับโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกของกระทรวงพาณิชย์ ในรายสินค้า

เกษตรอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เชื่อว่ากลไกดังกล่าวจะสามารถสร้างเสถียรภาพราคาผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ใน

ระดับราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมได้อย่างยั่งยืน นําไปสู่การลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าที่เกิดจากการขยายพื้นที่ปลูก
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พืชไร่เชิงเด่ียว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาซึ่งรายได้ที่เพียงพอแก่การ

ดํารงชีวิต เพิ่มเติมด้วย  

การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามข้อเสนอฯ ในระดับจังหวัด 

ผลจากข้อเสนอฯ ข้างต้น จังหวัดตาก โดยคณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก

ผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ได้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อ

วันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยมติที่ประชุมฯ ได้มีการจัดต้ัง

คณะทํางานเพื่อติดตามปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ในระบบที่แท้จริงพื้นที่จังหวัดตากและสถานการณ์ราคาข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเตรียมรองรับสถานการณ์ช่วงระยะเวลาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะออกสู่ตลาด

ปริมาณมาก (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560) โดยมอบหมายพาณิชย์จังหวัดตากดําเนินการจัดตลาดนัดข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอช่วงระยะเวลาและสถานที่จัด

ตลาดนัดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จํากัด หรือ

ลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ของเอกชน พื้นที่ใกล้เคียงในเขตอําเภอแม่ระมาด  

 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงและโรคระบาดในโคเนื้อ   

สืบเนื่องจาก ณ ปัจจุบัน เกษตรกรจังหวัดตากให้ความสนใจหันกลับมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ

จํานวนมาก เนื่องจากพืชเศรษฐกิจของจังหวัด อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของ

ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าว เริ่มมีแนวโน้ม

ลดลงและไม่สามารถสร้างรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือส่วนใหญ่เริ่มประสบปัญหาด้านราคาและตลาดรองรับ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องจาก

การระงับการนําเข้าโคเนื้อจากประเทศจีนซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รับทราบข้อมูลถึงเหตุผลการระงับการ

นําเข้าโคเนื้อเนื่องจากตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงจากโคเนื้อที่นําเข้าจากประเทศไทย ตลอดจนโรคปากเท้าเปื่อยที่

ยังคงควบคุมได้ไม่ครอบคลุม ส่งผลให้ราคารับซื้อโคเนื้อมีชีวิตที่ในช่วงปลายปี 2558 เกษตรกรขายได้ในราคา

กิโลกรัมละ 105 – 110 บาท ณ ปัจจุบันลดลงเหลือกิโลกรัมละ 87 – 90 บาท 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงเสนอกรมปศุสัตว์ พิจารณาแนวทางการลดผลกระทบตลาดสินค้าโคเนื้อ

จากการใช้สารเร่งเนื้อแดงและโรคปากเท้าเปื่อยของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (หนังสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ที่ สภจ.ตก 0104/263 ลว 21 พ.ย. 59) และประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ (หนังสือ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สภจ.ตก 0104/262 ลว 21 พ.ย. 59) เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอการแก้ไขปัญหา

สารเร่งเนื้อแดงและโรคระบาดและ ช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ ดังน้ี 

 1) การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยบังคับใช้เรื่องการขึ้นทะเบียนโคเนื้อและการจัดทํา

ต๋ัวรูปพรรณแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างจริงจัง โดยใช้กลไกตลาดโคเนื้อซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ร่วมตรวจสอบการขึ้น

ทะเบียนโคเนื้อและต๋ัวรูปพรรณประกอบการซื้อ-ขาย โคเนื้อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบย้อนกลับ และ

ควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงและโรคระบาด โดยอาจเริ่มจากการสุ่มตรวจสอบโคเน้ือที่จําหน่ายผ่านตลาดโคเนื้อ

มีชีวิต 

 2) ในระยะเริ่มต้น ในการจัดทําทะเบียนโคเนื้อและต๋ัวรูปพรรณ เสนอภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย

สําหรับการลงทะเบียนและต๋ัวรูปพรรณ และหรือการตรวจโรค ฉีดวัคซีนบางส่วนให้แก่เกษตรกรโดยกําหนด

ระยะเวลารับขึ้นทะเบียน หากพ้นกําหนดดังกล่าวให้เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ทั้งนี้ การบังคับ
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ใช้เสนอให้ใช้กลไกตลาดซื้อขายโคเน้ือในการควบคุมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทุกรายต้องแสดงต๋ัวรูปพรรณในการ

ซื้อขาย 

 3) เพื่อป้องกันปัญหาลักลอบสับเปลี่ยนเบอร์หูโคเนื้อ ในระยะยาวเสนอให้มีการศึกษาเรื่องการใช้

ไมโครชิพในโคเนื้อ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตลาดสินค้าโคเนื้อในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการ

รับรองคุณภาพโคเนื้อสู่ตลาดสากล ต่อไป 

การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามข้อเสนอฯ ในระดับจังหวัด 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้นําประเด็นปัญหาสารเร่งเนื้อแดงและโรคระบาดในโคเนื้อเสนอปศุสัตว์

พิจารณาแก้ไขปัญหาฯ และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดตาก ทั้งนี้ จากการติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสําคัญในการตรวจ

สารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้ออย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ยังคงใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบโคเนื้อตามฟาร์มของเกษตรกร

และต้ังด่านกักสัตว์เพื่อตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงระหว่างเส้นทางการขนส่งโคเนื้อ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เห็นว่าการใช้สารเร่งเนื้อ แดงของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือเป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้รับซื้อใช้กลไกการตลาดและอํานาจต่อรองที่เหนือกว่าเกษตรกรให้

ใช้สารเร่งเนื้อแดง หากเกษตรกรปฏิเสธไม่ใช้สารเร่งจะมีผลต่อราคารับซื้อโคเนื้อ  

 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบรรเทาความเดือดร้อนแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรม  

ด้วยตัวแทนเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พื้นที่ 5 อําเภอชายแดนฝั่งตะวันตก (อําเภอแม่สอด, 

อําเภอแม่ระมาด, อําเภอท่าสองยาง, อําเภอพบพระ และอําเภออุ้มผาง) จังหวัดตากได้รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหา

แรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรม ข้อจํากัด – ปัญหาอุปสรรคในการผลักดันแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย จากตัวแทนนายจ้างภาคเกษตรกรรม 5 อําเภอชายแดนฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก สรุปสาระสําคัญ

ดังน้ี 

1) การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ม.14 

ซึ่งกําหนดให้ “คนต่างด้าวของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยเข้ามาทํางานในลักษณะ ไป-กลับ และทํางาน

ตามฤดูกาล โดยมีเอกสารแทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง” ที่มีระยะเวลาอนุญาต 60 วัน 

การดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่สูง แม้อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินออกใบอนุญาต

ของประเทศไทยลักษณะ ไป-กลับ ของประเทศไทยจะกําหนดไว้ที่ 2,150 บาท (สําหรับ 60 วัน) ซึ่งข้อเท็จจริง

แรงงานพม่าที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในฝั่งของประเทศพม่าด้วย ไม่ตํ่ากว่า 1,500 บาท 

และหากไม่ใช่ประชาชนพม่าที่อยู่ในเมืองเมียวดีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 2,800 บาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการนําแรงงานพม่ารวมออกใบอนุญาตของประเทศไทยลักษณะ ไป-กลับ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่า 

4,500 บาท/คน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยมากนายจ้างเป็นผู้รับภาระ ดังนั้น เมื่อเทียบกับค่าจ้างที่แรงงานต่างด้าว

ได้รับจากภาคเกษตรกรรม และรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดความกังวลจาก

นายจ้างภาคเกษตรกรรมกรณีไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการนําแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรมขึ้นทะเบียน

ให้ถูกต้องได้จะส่งผลกระทบให้ขาดแรงงานภาคเกษตรกรรม  

2.) ข้อวิตกกังวลที่เกิดจากค่าปรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทํางานกับตนเข้าทํางานมีโทษ

ปรับต้ังแต่ 400,000-800,000 บาท ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  

ข้อเท็จจริง การจ้างแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรม มีลักษณะการจ้างภาคเกษตรเป็นการจ้างแรงงานแบบ

รายวัน การใช้แรงงานพม่ามีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนใช้แรงงานร่วมกันระหว่างครัวเรือนเกษตรซึ่งอยู่ในพื้นที่
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ใกล้เคียงกัน เพื่อลดภาระค่าใช้ขออนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศไทย รวมถึงการนําเข้าแรงงานเกินความ

จําเป็น ดังน้ัน แรงงานต่างด้าวจึงไม่ได้ขึ้นอยู่ในการดูแลของนายจ้างเพียงรายเดียว ประกอบกับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

ผลิตทางการเกษตรแรงงานต่างด้าวจะเดินทางกลับภูมิลําเนา และสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามารับจ้างใหม่ตาม

ฤดูกาลซึ่งอาจไม่ใช่แรงงานต่างด้าวรายเดิม 

จากประเด็นปัญหาฯ ข้างต้น ตัวแทนนายจ้างภาคเกษตรกรรมพื้นที่ 5 อําเภอฝั่งตะวันตก เสนอผู้ว่า

ราชการจังหวัดตาก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรม 

ดังน้ี 

1) พิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคน

ต่างด้าว ปี 2560 กับภาคแรงงานเกษตรกรรม ให้มีระยะเวลาในการปรับตัวหาทางออกแรงงานภาคเกษตรกรรม

ทดแทนและหรือแนวทางปรับค่าใช้จ่ายออกใบอนุญาตที่เหมาะสมกับรายได้ของเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่

ในอดีตแรงงานพม่าสามารถข้าม ไป-กลับ ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าได้อย่างเสรีมายาวนาน เนื่องจาก

พื้นที่ชายแดนติดต่อกันเสมือนหนึ่งแรงงานในประเทศ ก่อนมีกฎหมายผ่านแดน-กฎหมายแรงงาน บังคับใช้  

2) พิจารณาปรับลดค่าดําเนินการออกใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพ

ตามฤดูกาลที่เข้ามารับจ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ซึ่งจําเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนกําหนดพื้นที่หมู่บ้าน - ตําบล-อําเภอ สําหรับการอนุญาตทํางานตามฤดูกาล

ควบคู่กับการระบุนายจ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนข้อจํากัดการใช้แรงงานต่างด้าวร่วมกันในพื้นที่ใกล้เคียงภาค

เกษตรกรรม ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการใช้แรงานต่างด้าวภาค

เกษตรกรรม 

3) พิจารณาให้ฝ่ายปกครองพื้นที่อําเภอติดชายแดน – จังหวัด มีอํานาจในการกํากับ

ดูแลให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประวัติไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ ตลอดจนป้องกัน

การทุจริตการเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองแรงงานที่ไม่ถูกต้อง  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการประสานนโยบายและการ

ดําเนินการระหว่างเกษตรกร และหน่วยงานของรัฐ ตามอํานาจหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 2553  มาตรา 33 (2) จึงได้สรุปประเด็นปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรม

และข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง

ภาคเกษตรกรรมจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ต่อไป  
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โครงการพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 

โดยสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรว่มกบัโครงการจดัตัง้วทิยาเขต มหาวทิยาลยัมหิดล   

และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

ด้วยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินการสร้างผู้ประกอบการใหม่ จํานวน 1,000 ราย (ภาคเกษตร 800 ราย ภาคทั่วไป 

200 ราย) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียงจํานวน 10 จังหวัด โดยโครงการพัฒนาผู้ประกอบใหม่ 

จัดทําขึ้นเพื่อเปลี่ยนเกษตรกรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาให้เป็น SMEs ที่ค้าขายเป็น รู้จักตลาด รู้วิธีการ

พัฒนาผลผลิต และรู้วิธีค้าขาย นับต้ังแต่การใช้พื้นฐานของเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการผลิต เสริมองค์ความรู้

ด้านการบริหารธุรกิจ สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าให้เป็นที่ดึงดูดใจใน

เชิงพาณิชย์ สามารถตอบโจทย์ความของตลาดได้ตรงจุด 

ในการนี้ ทางโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือขอความร่วมมือมายัง

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560  

การดําเนินการ 

 แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 ครั้ง 1)การอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็น SMEs 2) การอบรมการจัดทํา

แผนธุรกิจ และมีการแบ่งฝั่งการอบรมฯ คืออําเภอฝั่งตะวันออก ได้แก่ อําเภอเมืองตาก, อําเภอบ้านตาก, อําเภอ

วังเจ้า และอําเภอสามเงา และอําเภอฝั่งตะวันตก ได้แก่ อําเภอแม่สอด, อําเภอแม่ระมาด, อําเภอพบพระ, อําเภอ

ท่าสองยาง และอําเภออุ้มผาง รวม 9 อําเภอ 

- การจัดอบรมรอบแรก อําเภอฝั่งตะวันออก อบรมเมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม

โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จํานวน 35 คน และอําเภอฝั่งตะวันตก จัดอบรมฯ 

เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิโค่ อินน์ อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้เข้าอบรมฯ จํานวน 87 คน  ซึ่งสภา

เกษตรกรจังหวัดตากได้ประสานเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพในแต่ละพื้นที่

เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม 

- การอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) รอบ 2 เรื่องการจัดทําแผนธุรกิจ พัฒนา

ศักยภาพเชิงลึก หลังจากมีการจัดอบรมรอบแรกเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น SMEs กันไปเรียบร้อยแล้ว 

ทั้ง 2 ฝั่งอําเภอตะวันตกและตะวันออก ในรอบที่ 2 นี้ทางคณะผู้จัดโครงการได้คัดเลือกเกษตรกรและกลุ่ม

เกษตรกรที่สามารถต่อยอดสินค้าของตัวเองได้ให้เข้าอบรมในรอบที่ 2 เรื่องการจัดทําแผน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านเป็นพี่เลี้ยงในการให้คําปรึกษา เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 จัดอบรมรอบ 2 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์  

อ.แม่สอด จ.ตาก และในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 จัดอบรมให้กับเกษตรกรอําเภอฝั่งตะวันออก ณ ห้องประชุม

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 

 

8. กจิกรรมความรว่มมอืกบัหนว่ยงานอืน่ 
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จบการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ทั้ง 2 รอบ มีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่

พร้อมในการก้าวสู่ SMEs หลายท่าน โดยในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมโยงสนับสนุนแหล่งเงินทุน และส่งเสริม

ด้านการตลาดให้กับเกษตรกรต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการศนูยย์ตุิธรรมชมุชนจงัหวดัตาก 

โดย สํานกังานยตุิธรรมจงัหวดัตาก 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตากและสํานักงานยุติธรรมสาขาแม่สอด เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่

ประชาชน-เกษตรกรของจังหวัดตาก รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน และรับข้อร้องทุกข์ของเกษตรกรจังหวัดตาก 

ผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จากโครงการดังกล่าวได้เล็งเห็นแล้วว่าพี่น้องเกษตรกรถือเป็นส่วนหลักใหญ่ที่ประสบ

ปัญหาด้านหนี้สิน หรือการไม่ได้ความเป็นธรรมจากขายสินค้าเกษตร จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่างสภา

เกษตรกรจังหวัดและสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ในการนําพาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและให้ผู้แทน-สมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดได้มีความเข้าใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายมากขึ้น  

 การจัดโครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วัฒนาวิลเลจ 

รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก สําหรับประชาชนและเกษตรกรอําเภอฝั่งตะวันตก และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  

ณ ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก อําเภอฝั่งตะวันออก  
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ในการนี้ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน และหัวหน้าสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก นางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี ได้ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งนําเสนอการขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินและแนวทางแก้ไขของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อการร่วมกัน

แก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสง่เสรมิและเพิม่ศกัยภาพการเกษตรแบบบรูณาการ" กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง  

โดยสาํนกัประชาสมัพนัธเ์ขต 4 รว่มกบัสํานกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัตาก 

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ได้ร่วมเวทีเสวนา "โครงการส่งเสริมและเพิ่ม

ศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ" กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยสํานักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมกับ

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ ของพื้นที่จังหวัดตาก 

มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์

ของจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายวสันต์ ชํานาญจุ้ย เป็นประธานฯ ในการเสวนา 

และร่วมเวทีการสนทนาประเด็น "การส่งเสริมเพิ่มศัยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ การเพิ่มมูลค่าสินค้า และ

พัฒนาระบบตลาดเชื่อมโยงด้านการเกษตร สู่ Thailand 4.0" 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ให้ประเด็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตากไว้หลาย

เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการผลิต การจัดจําหน่าย รวมถึงการกระจายสินค้าที่ปัจจุบันต้องมีการวางแผนการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และเน้นย้ําเรื่องการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ รวมทั่งการ "ระดมความคิดเห็นแนว

ทางการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแนวใหม่ ให้สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ" โดยผลของการระดมความคิดจะถูกนําไปสรุปและเสนอต่อกลุ่มจังหวัดต่อไป 
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พ.ศ. 2555 

ที่ 889/2555  

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.) 

ที่ 891/2555 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ด้านการเกษตร 

ที่ 1847/2555 

คําสัง่จังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

จังหวัดตาก 

ที่ 2310/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ

แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด 

ที่ 1/2555 

คําสั่งคณะอนุกรรมการติดตามกํากับ

ดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด จังหวัด

ตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับ

จังหวัด จังหวัดตาก เพิ่มเติม 

ที่ 824/2555 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน

เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 

ที่ 907/2555 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกวดเกษตรกร

ปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว 

ที่ 7/2555 

คําสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าว

แห่งชาติ 

เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแล

การรับจํานําระดับจังหวัด (เพิ่มเติม) 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส่ังแตง่ตัง้ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก รว่มเป็นคณะกรรมการ/ 
คณะอนกุรรมการ/คณะท างาน  เพ่ือเป็นผู้แทนเกษตรกรในการน าเสนอสภาพปัญหา
แนวทางแกไ้ขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
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พ.ศ. 2556 

ที่ 685/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน

เกษตรกรรมจังหวัดตาก 

ที่ 1299/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับ

จังหวัด จังหวัดตาก 

ที่ 2418/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 2557 

จังหวัดตาก 

ที่ 2782/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง ยกเลิกคําสั่งและแต่งต้ังคณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัดตาก

และคณะทํางานจัดทําสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก (GPP) 

แบบ Bottom up 

ที่ 2/2556 

คําสั่งคณะกรรมการกํากับและขับ 

เคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด 

ที่ 1/2556 

คําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือ

เกษตรกรและผู้ยากจน 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 

ที่ 2083/2556 

คําสั่งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา

เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล

การเกษตร ระดับจังหวัด 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานกํากับดูแลมาตรฐานการแทรกแซงตลาด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับอําเภอ 

ที่ 87/2556 

คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 2557 

ที่ 42/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ําแม่ตาวท้องที่ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบล

แม่ตาว และตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ที่ 125/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคง

อาหารประมงด้านน้ําจืด ระดับจังหวัด 

 

ที่ 359/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอ่ยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้

คงค้างตํ่ากว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์ 
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พ.ศ. 2557 

ที่ 630/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) 

ที่ 1963/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินจังหวัดตาก 

ที่ 2534/2557 

คําสัง่จังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer 

Market) ระดับจังหวัด 

ที่ 2568/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง จัดต้ังศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็น

ระบบครบวงจร ระดับจังหวัดและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

แก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด 

ที่ 2605/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer 

ที่ 2712/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดตาก 

ที่ 2938/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จังหวัด

ตาก 

ที่ 3004/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้าน

การเกษตร 

ที่ 3118/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร

ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับจังหวัด 

ที่ 1253/2557 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง จัดต้ังศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็น

ระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัดและแต่งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ระดับกลุ่มจังหวัด 

ที่ 388/2557 

คําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัด

ตากอย่างยั่งยืน 

แต่งต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัด

ตากอย่างยั่งยืน 

ที่ 1/2557 

คําสั่งคณะอนุกรรมการกํากับและ

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการ

สหกรณ์ระดับจังหวัด 

แต่งต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการ

สหกรณ์ จังหวัดตาก 

ที่ 15/2557 

คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสาธารณะภาค

เกษตรกรรม แบบมีส่วนร่วม 
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พ.ศ. 2558 

ที่ 1/2558 

คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก 

เรื่อง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฝน

ทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดตาก 

ที่ ๑/2558 

คําสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ที่ 2/2558 

คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการ

ผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่แปลงใหญ่ จังหวัด

ตาก 

ที่ 1/2558 

คําสั่งอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ จังหวัดตาก 

เรื่อง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฝน

ทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดตาก 

ที่ 1/2558 

คําสั่งคณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ

จังหวัด 

ที่ 4/2558 

คําสัง่คณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการมันสําปะหลัง 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหาร

จัดการตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด 

ที่ 6/2558 

คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 8/2557 และคําสั่ง ที่ 

9/2557 และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

บริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ 

ที่ 354/2558 

คําสั่งอําเภอเมืองตาก 

เรื่อง ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง (ทีมประเทศไทยระดับ

ตําบล) 

ที่ 17/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและการพัฒนาการ

แปรรูป “บุก” จังหวัดตาก 

ที่ 1729/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง จัดต้ังศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและแต่งต้ัง

คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด 

ที่ 3113/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง 

ที่ 2912/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประสานการดําเนินโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จังหวัดตาก 
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พ.ศ. 2559 

ที่ 704/2559 

คําส่ังจังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

ที่ได้รับผลกระทบจากการทําเกษตรพันธสัญญา 

ที่ 659/2559 

คําส่ังจังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในภาคการเกษตรและชนทบระดับจังหวัด 

ที่ 522/2559 

คําส่ังจังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวน

ยางพารารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับอําเภอ 

ที่ 291/2559 

คําส่ังจังหวัดตาก 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

ที่ 2067/2559 

คําส่ังจังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ

ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับ

จังหวัด 

ที่ 2044/2559 

คําส่ังจังหวัดตาก 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดตาก 

ที่ 322/2559 

คําส่ังกระทรวงยุติธรรม 
เร่ือง การบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ที่ 1725/2559 

คําส่ังคณะกรรมการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

ที่ 1/2559 

คําส่ังคณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน 6 มาตรการ ตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 

จังหวัดตาก 

ที่ 2/2559 

คําส่ังคณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งทีมงานการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการ

แข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

(แปลงใหญ่ข้าว) จังหวัดตาก 

ที่ 3/2559 

คําส่ังคณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งทีมงานการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการ

แข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

(แปลงใหญ่ผัก) จังหวัดตาก 

ที่ 403/2559 

คําส่ังอําเภอเมืองตาก 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ

ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับ

อําเภอ 
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พ.ศ. 2560 

ที่ 1226/2560 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประสานข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 

ที่ 1364/2560 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง จัดต้ังศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และแต่งต้ัง

คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก 

ที่ 1404/2560 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัด

ความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดตาก (ศจพ.จ.ตาก) 

ที่ 1406/2560 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-

2564) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม) 

ที่ 2197/2560 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง คณะอนุกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา การบํารุงรักษา และ

การอนุรักษ์สัตว์น้ําการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา และการแปรรูป

สัตว์น้ํา จังหวัดตาก 

ที่ 2198/2560 

คําสั่งจังหวัดตาก 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดตาก 

ที่ 4625/2560 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาด

ประชารัฐ ประจําจังหวัดตาก 

ที่ 1004/2560 

คําส่ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี จังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จังหวัด

ตาก (คณะทํางานจัดทําแผนแม่บท) 

ที่ 5/2560 

คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตาก 
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1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   ประธานคณะทํางาน 

2. นายอรรถพงษ์  สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        รองประธานคณะทํางาน 

3. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

4. นายสมเพชร  สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

5. นายประนอม  อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

6. นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตําบล   คณะทํางาน 

7. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตําบล   คณะทํางาน 

8. นายระพีภรณ์ อิ่มเอี่ยม  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร    คณะทํางาน 

9. น.ส.เสาวลักษณ์  วิเชียรสวรรค์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร    คณะทํางาน 

10. นายบุญเลิศ  แป้นคง  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร       คณะทํางาน 

11. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    คณะทํางานและเลขานุการ 

12. นางสาวกัญญา  ชาวส้าน  พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

1. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และให้คําแนะนําในการจัดต้ังและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 

2. ให้คําปรึกษาและแนะนํา และหารือ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คณะทํางาน คณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ/ตําบล กรรมการองค์กรเกษตรกร ในการจัดทําข้อมูลวิธีการผลิต 

การตลาด ต้นทุน รายได้ของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆ พร้อมแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 

3. ให้คําปรึกษา กรรมการองค์กรเกษตรกรในการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรและการตลาด 

เพื่อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม ให้บริการสมาชิกและการดําเนินงานขององค์กรเกษตร 

4. ให้คําแนะนําและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงการดําเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรรายสินค้า

เกษตร ที่จัดต้ังขึ้นกับองค์กรเกษตรกรรายสินค้าอื่น หรือภาคีภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์

แก่เกษตรกรและองค์เกษตรกร 

5. ให้คําปรึกษาแก่องค์กรเกษตรกรในการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เสนอหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน  

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

 

 

 

 

 

คณะทาํงานพฒันาองคก์รเกษตรกร 

 

ขอ้มลูคณะท างานและคณะผูป้ฏบิติังาน สภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 
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1. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   ประธานคณะทํางาน 

2. นายมานิตย์  พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        รองประธานคณะทํางาน 

3. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

4. นายสุริยา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

5. นายเจริญ  อ่อนแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

6. นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

7. นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

8. นางลํายงค์  แสงประจักร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

9. นางสมศรี  จี๋คีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

10. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

11. นายพนม  สินสอน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก         เลขานุการคณะทํางาน 

 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

1. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2557 – 2560 

2. ร่วมดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล – อําเภอ โดยผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เสนอแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ที่เกิดจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงระดับล่างสู่บน 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะทาํงานดา้นยทุธศาสตรก์ารขับเคลือ่นแผนพฒันาเกษตรกรรมและงบประมาณ 
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อาํเภอเมืองตาก 

1. นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะทํางาน 

2. นายสุริยา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายประนอม  อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      คณะทํางาน 

4. นายสมโภช  ตรวจนอก  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายนัน  เพ็งอําไพ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

6. นายสนิท  น้อยสุ่ม   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายประเทือง  สุขเกษม  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

8. นายประสาน  ปัญญาคง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

9. นายรัก  เครือใย   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

10.  นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

11.  นายสมเพชร สุริยวงษ ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอบา้นตาก 

1. นายอรรถพงษ์  สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะทํางาน 

2. นายจักกฤษ  เกตุกลมเกลา ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล   รองประธานคณะทํางาน 

3. นางแสงเงิน  ใจจันทร์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล     คณะทํางาน 

4. นายอดิศักด์ิ  แก้ววรรณ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

5. นายสุจิน  เสือคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายทศวรรษ  คําพ่วง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

7. นายจักรพงษ์  ทองใบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

8. นายณรงค์  คงไทย  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้า น  คณะทํางาน 

9. นายนเรศ  ยมเกิด  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

10. นายมนัส  จันทร์มา  ตัวแทนเกษตรกร        คณะทํางาน 

11. นางทองคํา  ยมเกิด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน   เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอวงัเจา้ 

1. นายเจริญ  อ่อนแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    ประธานคณะทํางาน 

2. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     รองประธานคณะทํางาน 

3. นายสรวิศ  ปั้นวงศ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายสมเกียรติ  จิตตรีพรต  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายบุญส่ง  สมุทรธารินทร์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

6. นางรัตนาภรณ์  โคกขํา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

7. นายวราห์  นายกต้น  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

8. นายสมเกียรติ  เจริญสิงห์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

9. นายพงษ์พัฒ  ประมวล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

10. นายพนม  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล        เลขานุการคณะทํางาน 

 

คณะทาํงานสภาเกษตรกรระดบัอาํเภอ 9 อาํเภอ จงัหวดัตาก 
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อาํเภอสามเงา 

1. นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะทํางาน 

2. นายทิน  จันทะบุรี   ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล          รองประธานคณะทํางาน 

3. นางจุฑามาศ  ขวัญใจ  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล        คณะทํางาน 

4. นายปรีชาพล  สงค์โพธิ์  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล        คณะทํางาน 

5. นายเป๊ียก  ปัญญาสุข  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล        คณะทํางาน 

6. นายบุตร  อยู่สุข   ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล        คณะทํางาน 

7. นายแสนทอง  ก้นปล้อง  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บ้าน       คณะทํางาน 

8. นายจักรกฤษณ์  จิ๋วทา  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บ้าน       คณะทํางาน 

9. นายสุเทพ  ขันขาว  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

10.  นางสาวระวีวรรณ  ชื่นประทุม ตัวแทนเกษตรกร         คณะทํางาน 

11.  นางสาววราภรณ์  เพชรแจ้ง ตัวแทนเกษตรกร           เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอแมส่อด 

1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    ประธานคณะทํางาน 

2. นายสมชาย  ใจพูน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    รองประธานคณะทํางาน 

3. นางลํายงค์  แสงประจักร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   คณะทํางาน 

4. นายบุญส่ง  คําวาด  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายแดง  ในหล้า   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายบุญสี  ภุมลา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายศักด์ิชัย ถนอมทรัพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

8. นายวิชัย  ต๋าคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

9. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

10. นายอนุสรณ์  ทวีชัยไพศาล  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

11. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอแมร่ะมาด 

1. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    ประธานคณะทํางาน 

2. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    รองประธานคณะทํางาน 

3. นายรอด  ถนอมสิน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายสิทธิพล  ตระกูลวนาสุข ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายคิ๊ตุ  บัวแก้วสายทิพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายสัมพันธ์  ยะปายต๋า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

7. นายมูล  ตุ้ยขม   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

8. นางจันทร์หอม  จันธิดา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

9. นายยุงยุต  สีนิ้วงาม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

10. นางสาวปิญาพัฒน์  ญาณศักดิ์ ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

11. นางจริยากร  พร้าวเอียด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน     เลขานุการคณะทํางาน 
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อาํเภอพบพระ 

1. นางสมศรี  จี๋คีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   ประธานคณะทํางาน 

2. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   รองประธานคณะทํางาน 

3. นายภราดร กานดา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  คณะทํางาน 

4. นายศุภกร  อินตาไซ้  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

5. นายประทวน  แสงทอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล  คณะทํางาน 

6. นายเล่ง  แซ่ม้า   ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

7. นายสุรเสกข์  ภิบาล  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

8. นายพัชรวชัร  สุวรรณคีรี  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

9. นายบัญชา  อินหล่อ  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

10. นายอาเจขะ  หยีเปรียะกู่  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

11. นายสมหมาย  หอมวงษ์  ตัวแทนเกษตรกร           เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอทา่สองยาง 

1. นายมานิตย์  พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   ประธานคณะทํางาน 

2. นายกรวีร์  ธรรมาภิวาท  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   รองประธานคณะทํางาน 

3. นายบุญเสริม  ชัยโรจน์ปัญญา ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายคุณากร  ชาตรีวินิจทอง ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นางอําพร  สถาพรผ่องสกุล ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นางจารุณี  พจนากุลคีรี  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายสมบูรณ์  ทรัพย์สินพนาไพร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

8. นายอภิชาย  กาจนสูตร  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

9. นายชาติชาย  ขยันกิจธํารง   ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

10. นายวรวุธ  จิตแก้วใส  ตัวแทนเกษตรกร    คณะทํางาน 

11. นายพิสิษฐ์  แม่หละเจริญพร ตัวแทนเกษตรกร      เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภออุม้ผาง 

1. นายสมเดช  ล่าลี้   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    ประธานคณะทํางาน 

2. นายปัญญา  ชาญชาติวีระ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล    รองประธานคณะทํางาน 

3. นายเล็ก  หาญทอ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายดนุพล  สิงห์แก้ว  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายพศวีร์  ศรีโสภาบุปผา  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายหม่อเจเก่  จําเริญการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายสุพรรณ  ดอกเกี๋ยง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

8. นายสีวัน  เตียมโม่ง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

9. นางสาวจรุญรัตน์  ดวงดาว ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

10. นางไอริน  พรมมาเตียม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  คณะทํางาน 

11. นางธัญญารัตน์  ปาลี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน     เลขานุการคณะทํางาน 
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มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า เกษตรของอําเภอทั้ง

ระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสํารวจข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน 

สถานการณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ของอําเภอ สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพื้นที่ของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์ม

น้ํามัน อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าการดําเนินการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

บางชนิดล้นตลาด 

4. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ 

5. ระดมความคิดสร้างสัมมาชีพต้นแบบของอําเภอ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา และร่วม

สนับสนนุการเตรียมความพร้อมเป็นฐานถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรจากแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร 

ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

7. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล อําเภอ และเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนฯ ส่งให้สภา

เกษตรกรจังหวัดวิเคราะห์ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

8. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

9. รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดือน 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 
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อาํเภอเมืองตาก 

1. นางอูบคํา  เครือกลัด    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายใน  อิ่มเอี่ยม     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายวุฒิชัย  เรืองเดช    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายกฤษตฤน  แก้วจีน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายสงกรานต์ สุขจิตร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายลํา  เปรมสน     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายคณิต  อามาตย์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายศักด์ิ  บุตรวงษ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายไพโรจน์  เครือกลัด    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นางไพรรัตน์  เครือมี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

11. นายสุบิน  ฟักทองอยู่    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

12. นายปณิทัศน์  วงศ์สกุลจาง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอบา้นตาก 

1. นายรุ่งโรจน์  รอดมา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายสยาม  ใจกล้า    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายสวรรค์  ใจมูล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นางพะเยาว์  กุหลาบแก้ว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นางศิริกานดา  เกตกลมเกล้า   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นางวาสนา  เงินแจ้ง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายสมวุฒิ  วุ่นอภัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายนิกร  สุขสบาย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นางสาวเทียม  ทองปาง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นายมงคล  บัวต๊ิบ     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอวงัเจา้ 

1. นายไชยยันต์  ทวีทรัพย์ลําเลิศ   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายวีระ  สิงห์พลงาม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายบุญทัน  สีสัน     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายประมิน  มากมี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นางสุนันทา  อินทรวงษ์    ผู้แทนเกษตรกร 

 

 

 

 

คณะผูป้ฏบิตังิานสภาเกษตรกรระดบัตาํบล 9 อาํเภอ 
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อาํเภอสามเงา 

1. นายวรพล  ยามา     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายสมใจ  เกิดศิริ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายณรงค์  ประดิษฐ์พุ่ม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายจรัญ  พูลเขียว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นางจํานงค์  เกิดละมาตร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายสุวรรณ  เป้ียหลี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นางสาววิภา  ยาวิชัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอแมส่อด 

1. นายสมยศ  หมื่นอาจยิ้ม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นางกัญจนา  คําแก้ว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นางธัญพร  ต๊ิบสุข     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายอัศวิน  สุริยะวงษา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. ส.อ.พิชยั  ปัญญาทู    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายแจวา ท้องฟ้าจําเนียร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นางนิจนรินทร์  แสนหาญ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายสิงห์แก้ว  สี่หมื่น    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายสิงห์ทอง  ต๊ะสุ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นายเกษม  พิมพ์สังข์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

11. นายเพ็ชร  เบ้ียสุ     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

12. นายสมศักด์ิ  อินอุดออน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

13. นางธิคัมพร  รอดวิชัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

14. นายแดง  ในหล้า     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

15. นายประเสริฐ แก้วทันคํา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอแมร่ะมาด 

1. นายมูล  ตุ้ยขม     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายกวิน  กวีสุขมั่นคง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายพงษ์พัฒน์  มั่นคงวาจา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นางมณฑา  ชื่นเพียร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอพบพระ 

1. นายธีรพงษ์  แซ่กือ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  

2. นายนบพร  อ่อนคํา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายกมลศักด์ิ  มังกรอัศวศักด์ิ   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายทรงศักด์ิ  อัครรุ่งโรจน์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายจรัญ  โรจนชัยกุล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นางสริตา  ผดุงเทศ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นางสุรินดา  ทรงประสิทธิพล   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายวีรภัทร  แซ่ลี     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายเล่ง  แซ่ม้า     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 
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อาํเภอทา่สองยาง 

1. นายอรรถสิทธิ์  มะโนวงศ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายเทียนชัย  พิมลศรทอง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นางบัวผัด  ดีแขก     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายเซกึ  วนาสรณ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายสมชาย  รักเผ่าชาวดอย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายแรม  ไพรศาลสายชล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายต้าจุ่ย  วนาเฉลิมศักด์ิ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายคําจันทร์  พันธ์ศรีธัญรัตน์   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายอัครชัย  ไพรมนตรา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นายดีพอ  อุดมพอ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

11. นายทวีรัฐ  แปเป้อพัฒนา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภออุม้ผาง 

1. นายมาฆะ  ดนัยสินทวี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายจอปรีพอ  สดศรีสายชล   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายอดิเรก  สาครบุปผา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายพิทักษ์  ธํารงศีลธรรม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายทีปกร  มาลีศรีอมร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นางบุญแถว  สารเรือน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายซูโค่  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในตําบล 

2. รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกัน

ภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่ตําบล/อําเภอ 

3. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลการผลิต ต้นทุน และรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งเสถียรภาพ

ด้นราคาของสินค้าเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนข้อมูลด้านหนี้สินภาคเกษตร ในท้องที่ตําบล/อําเภอ 

4. จัดทําเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ เสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลและเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน 

5. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข พร้อมแจ้ง

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สภาเกษตรกร

แห่งชาติ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

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

 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก คนที ่2 

นางสมศรี  จี๋คีรี   77/1 ม.3 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก    โทร 08-2395-6109 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก คนที ่2 

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

 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

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

นายสุริยา  มาเกิด   139 ม.11 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก   โทร 08-1707-3979 

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

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

นายพนม  สินสอน  141 ม.9 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทร 08-7197-2414 

นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  28/3 ม.4 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก โทร 09-4503-2611 

นางลํายงค์  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  สุรสิทธินุสรณ์ 36/4 ม.8 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก    โทร 09-4341-9164 

นายกรวีร์  ธรรมาภิวาท  59 ม.8 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก      โทร 08-2175-4095 

นายกําพล  เข็มฤทธิ์  97 ม.15 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก     โทร 08-9270-8918 

นายสมเดช  ล่าลี้   238 ม.4 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โทร 08-6208-0012 

 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก (ประเภทผูท้รงคณุวฒุ)ิ 

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

นายเจริญ  อ่อนแก้ว  290 ม.4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก        โทร 08-1039-2038 

นายสมเพชร  สุริยวงษ์  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.แม่สอด จ.ตาก   โทร 08-6080-5760 

ขอ้มลูรายชือ่สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 



 


