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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ในพธิพีระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดทีี่ 23 กรกฎาคม 2541 

“.....การเกษตรนั้น ถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตส าหรับประเทศของเรา 

เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมี

ความเห็นเสมอมาว่า การพัฒนาที่เหมาะแก่ประเทศเราอยา่งย่ิง ก็คือจะต้อง

ท านุบ ารุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้ก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่

ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การลงมือผลิตโดยใช้วิธีการ

และอุปกรณ์ที่ประหยัด ด้วยการดัดแปลงปรับปรุงน าสิ่งที่มอียูโ่ดยธรรมชาติ

มาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรของเราได้ผล

ผลิตเพียงพอแก่การเลี้ยงตัว คือพอมีพอกินเป็นเบื้องต้นก่อน ต่อไปเมื่อ

เหลือจึงจ าหน่ายหารายได้  ซึ่งหากจะได้ผลที่สมบูรณ์ ก็จะต้องมกีารจัดการ

เรื่องการตลาดอย่างดี รวมทั้งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อันจะท าให้

ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น โดยนัยนี้เกษตรกรของเราก็จะมีฐานะ

ความเป็นอยู่ที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ อันจะส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจโดย

ส่วนรวมของประเทศมีความเข้มแข็งตามไปด้วย…..” 
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พระราชบญัญตั ิ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553 

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

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและ

การตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูป

ของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิ

และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่าง

แท้จริงและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้

บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ

เกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

เล่มที่ 127 ตอนที่ 71 ก                      ราชกิจจานุเบกษา                       19 พฤศจิกายน 2553 
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บริบทพื้นที่จังหวัดตากกว่าร้อยละ 77 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่ป่าไม้ แบ่งออกเป็น

พื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ จ านวน 4 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 5 แห่ง และพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ จ านวน 15 แห่ง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นกว่า 7,568,000 ไร่ โดยมีพื้นที่เกษตรรมกรรมใน

จังหวัดเพียงร้อยละ 14.84 หรือ 1,525,767 ไร่ จากบริบทพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ดิน

ท ากินของราษฎรทับซ้อนกับแนวเขตพื้นที่ป่าเป็นจ านวนมาก เกิดข้อโต้แย้งการถือครอง

กรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาค

เกษตรในพื้นที่จังหวัดตากในเชิงโครงสร้าง ทั้งในส่วนของการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและการ

พัฒนาแหล่งน้ าซึ่งยังติดกับดักปัญหาข้อกฎหมายป่าไม้ในหลายประการ รวมไปถึงการรับรอง

มาตรฐานการผลิตสินค้าปลอดภัย (GAP) ของหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดให้ออกใบรับรอง 

GAP ให้เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการ

ตามพระราชด าริฯ อย่างโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาราษฎร ซึ่งอยู่ใน

เขตพื้นที่ป่าได้มีพื้นที่ท ากินไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านการผลิตสินค้าปลอดภัย 

 

อทุยานแหง่ชาติตากสนิมหาราช 

จงัหวดัตาก 
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 นอกจากระเบียบข้อกฎหมายที่ล้วนเป็นกับดักต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว  

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นภัยคุกคามและส่งผล

กระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ าแล้ง น้ าท่วม โรคพืช โรคสัตว์ 

ถือเป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องแบกรับเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรและการประกันภัยพืชผลของภาครัฐ ไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยา

เกษตรกรได้อย่างแท้จริงยังคงติดกับดัก กับค าว่า “ไม่เสียหายโดยสิ้นเชิง” ท าให้เกษตรกรเสียโอกาส

ที่จะได้รับความช่วยเหลือและได้รับสินไหมทดแทนจากการท าประกันภัยพืช 

 จากปัญหาอุปสรรคข้างต้น ในฐานะตัวแทนของเกษตรกร เห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้อง

เร่งรัดให้เกิดการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการเกษตร ให้ความส าคัญ 

กับการเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องภาค

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตาม

นโยบายด้านการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนด

นโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตร 

การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ก้าวข้ามจากสถานะ

ประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง เปราะบางทั้งในด้าน

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ า

สถานะทางสังคมให้กับคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ให้สมกับค ากล่าวที่ว่า “เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลัง 

ของชาติ ไทยจะเรืองอ านาจเพราะเป็นชาติกสิกรรม ”  

ถือเป็นก้าวแห่งความท้าทายทั้งของหน่วยงานภาครัฐ ภาคี

เครือข่าย สภาเกษตรกร และตัวเกษตรกรเอง ที่จะต้อง

ร่วมแรงร่วมใจให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ต่อไป !!! โสภาพรรณ  กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

30 กันยายน 2563 
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สว่นที่ 1 
 



~ 1 ~ 
 

โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัด (สภจ.) 
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ผู้แทนเกษตรกรระดับอําเภอ 16 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 5 คน 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

คนที่ 2 (1) 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (18) 

 

โครงสรา้งสภาเกษตรกรจงัหวดั (สภจ.) 
 

 

สภาเกษตรกรจงัหวดั 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

คนที่ 1 (1) 



~ 2 ~ 
 

นางสมศร ี จี๋ครี ี

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คนที ่1 

นายมานิตย์  พิณนา 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คนที ่2 

นายสุรยิา มาเกิด นายประนอม อ่อนนุม่ นายอนุรักษ์ พึ่งอินทร ์ นายพนม สินสอน นายคธาเทพ เหลืองอรุณ 

นายสมชาย ใจพูน นางลํายงค ์แสงประจักร ์ นายเครื่อง เสมา นายเสกสรร สุรสทิธินสุรณ ์

นายกําพล เข็มฤทธิ ์ นายกรวรี์ ธรรมาภิวาท นายสมเดช ล่าลี ้

นายสวัสดิ์ โนนสงู 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านพืช 

นายสมเพชร สุรยิวงษ์ 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านประมง 

นายเจริญ อ่อนแก้ว 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านปศุสัตว์ 

นายภราดร กานดา 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านอืน่ๆ 

นายรจุ ศรงีาม 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านอืน่ๆ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสนั 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก (สภจ.ตก.) 
 

ว่าง 
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อ านาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด  

มาตรา 33 ของ พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 

2. ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจั ย สถาบัน การศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ 

4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อ

เพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและย่ังยืน 

6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทาง

เกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรม ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

7. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

8. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

9. ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

       สําหรับกลไกในการขับเคลื่อนการทํางานของสภาเกษตรกรจังหวัด คือ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งมา

จากการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมี

สถานะเป็นผู้แทนสภาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง จํานวนสิบหกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอมากกว่าสิบหก

อําเภอ ให้เพ่ิมจํานวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจํานวนของอําเภอ 

      ส่วนที่ 2 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเกษตรกรรม 

จํานวนหา้คน โดยมาจากด้านพืช สัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ให้สํานักงานจัดให้มีการเลือกตั้ง

เพ่ือให้ได้สมาชิกตาม (1) และการเลือกเพ่ือให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

     การดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันที่ประกาศรายช่ือ

ตามมาตรา 15 และจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการประกาศรายช่ือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่ 

     การพ้นจากตําแหน่ง นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติพ้น

จากตําแหน่ง เม่ือ 

1. ตาย   2. ลาออก    

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 

4. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

ที่มีอยู่ 

5. ลาออกจากองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกเป็นสมาชิกตามมาตรา 5(2) 

6. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

7. ขาดหรอืลาการประชุมติดต่อกันเกินกว่าห้าครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร 

 

 

อ านาจหนา้ทีส่ภาเกษตรกรจงัหวดั 
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โครงสร้างส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

การเกษตร 

หัวหน้าส่วนขับเคลื่อน

และการมีส่วนร่วม 

หัวหน้าส่วนประเมินผล

และกํากับการบริหาร

จัดการที่ดี 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

นักวิชาการเกษตร 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

 

โครงสรา้งส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวดั (สกจ.) 
 

 

หวัหนา้สาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั 
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บุคลากรส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (สกจ.ตก.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง 

กนกวรรณ ตันติคะเนด ี

หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

ว่าง ว่าง 

ศุภกร พรมมิน 

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

การเกษตร 

หัวหน้าส่วนขับเคลื่อน

และการมีส่วนร่วม 

หัวหน้าส่วนประเมินผล

และกํากับการบริหาร

จัดการทีด่ ี

ปุณยาพร ดํารงวุฒชิัย 

นักจัดการงานทัว่ไป

ปฏิบัติการ 

เกรียงไกร โทนสังข์อินทร ์

นักวิชาการเกษตร 

ปฏิบัติการ 

กัญญา ชาวส้าน 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัตกิาร 

แสงอรุณ ประเสริฐธิติกลุ 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัตกิาร 

วันวิสาข ์วงษ์จันทรท์ ี

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัตกิาร 

 

บุคลากรส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวดั (สกจ.ตก.) 
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อ านาจหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  

 

 

สถานะหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 

ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีผู้บริหารสูงสุดคือ

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา 22  แต่งต้ังโดย

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ งบประมาณองค์กรมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 29 

บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิการเป็น

ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภาเกษตรกรทุกระดับ การบริหารจัดการองค์กร สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัด มีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทําหน้าที่เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553 มาตรา 38 ดังน้ี 

      1. รับผิดชอบงานด้านธุรการและทําหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 

2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดและการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต 

ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

5. ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดทํารายงานประจําปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

อ านาจหนา้ทีส่  านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั 
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งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 

 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     :     0 บาท 

 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     :      0 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับ (ตุลาคม 62 – กันยายน 63)  รายจ่าย (ตุลาคม 62 – กันยายน 63) 

รับจัดสรรจาก สกช. ปี 2563 1,462,780.00  รายจ่ายบุคลากร 0.00 

รายรับดอกเบ้ีย 1,137.44  ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 690,400.00 

   งบดําเนินงาน 757,380.00 

   ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 15,000.00 

   ค่าใช้จ่ายจัดสรรส่งคืน สกช. 1,137.44 

รวมรายรบั  1,463,917.44  รวมรายจา่ย 1,463,917.44 

สัดส่วนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณตามหมวดงบประมาณ ปี 2563 

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 47.17% 

งบดําเนินงาน  51.75% 

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1% 

ค่าใช้จ่ายคืน สกช.  0.08% 

 

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 
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สรุปแผนงาน/โงการ ปีงบประมาณ 2562 

ภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนแม่บทเพื่อพฒันาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
 

ประเด็นยุทธศาสตรแ์ผนแม่บทเพื่อพฒันาเกษตรกรรม    :  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพฒันาทรพัยากรบุคคลและความเขม้แข็งขององคก์รเกษตรกร 
 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การพัฒนา

ศักยภาพ การ

ส่งเสริมและสนับ 

สนุนการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกร/

องค์กรเกษตรกร/

กลุ่มเกษตรกรและ

ยุวเกษตรกรตาม

แนวปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการบูรณาการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา

และแก้ปัญหาด้าน

การเกษตร 

1) สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนา

ตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยมุ่งพัฒนากลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อ

ส่งเสริมให้สมาชิกทําเกษตรตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกร 

โดยการสนับสนุนเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 

และสนใจอาชีพเกษตรให้มีโอกาสศึกษาด้าน

การเกษตรจากศูนย์เรียนรู้ฯ และภาคีภาค

ส่วนต่างๆ 

3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร

ให้แก่เกษตรกร/ยุวเกษตรกร 

4) ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนา

และแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

ในพื้นที่ 

งบประมาณ

โดยหน่วยงาน

ร่วมบรูณาการ 

สนง.สภาเกษตรกร จ.ตาก ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นปัญหาและ

ความต้องการของเกษตร / องค์กรเกษตรกร ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณา และหรือ บูรณาการความร่วมมือกับสภาเกษตรกร จ.ตาก เพื่อ

ส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ให้แก่ ยุวเกษตรกร เกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  

โดยในปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรม/โครงการ ที่สภาเกษตรกร  

จ.ตาก ขับเคลือ่นการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาทิ   

 โครงการกินของไทยใช้ของไทยสร้างชุมชนไทยให้เข็มแข็ง  “จริงใจ 

Farmers’ Market” ร่วมกับกลุ่ม Central Group โดยโรบินสันแม่สอด 

 กิจกรรมบูรณาการการส่งเสรมิการเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนา

ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจภาคเกษตรกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ

ชุมชนให้ยั่งยืน ร่วมกับ ธนาคาร SME สาขาตาก 

 กิจกรรมการฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิารเกี่ยวกบัการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Course) ภายใต้โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการรายใหม ่(Early Stage) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

     กิจกรรมอบรมเพือ่พัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้ 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ร่วมกับ

เรือนจํากลางตาก จังหวัดตาก และมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ 

สภจ.ตาก,  

สกจ.ตาก, 

โรบินสิน 

แม่สอด, 

SMEs Bank, 

ม.เชียงใหม่, 

มูลนิธิกฤษณา

ไกรสินธุ,์ 

เรือนจํากลาง

ตาก 

 

 

สรุปแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

2. การสนับสนุน

ส่งเสริมการให้

การศกึษา อบรม 

ถ่ายทอดความรู ้

เทคโนโลยีด้าน

เกษตรกรรม และ

การจัดการ แก่

เกษตรกรและยุว

เกษตรกร  

 

2. กิจกรรมจัดทําฐาน 

ข้อมูลสารสนเทศด้าน

การเกษตร เพื่อใช้ในการ

พยากรณ์และป้องกัน

ความเสี่ยงสําหรับ

เกษตรกรและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งและจัดให้มี

ระบบฐานข้อมลูและการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่

เกี่ยวกับดา้นการเกษตร  

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

1) เกษตรกรมีขอ้มูลด้านการเกษตรเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจและปรบัปรุงการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2) คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอและคณะผู้ปฏบิัติงานสภา

เกษตรกรระดับตําบล มีข้อมูล

ประกอบการจัดทําข้อเสนอการแก้ไข

และพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต่อสภา

เกษตรกรจังหวัดตากและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง  

 

หมายเหต ุ:

ขับเคลือ่น 

โดยคณะ 

ทํางาน/คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกร 

ใช้งบประมาณ

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

 

     คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และคณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาํบล รวบรวมข้อมูลประเด็น

ปัญหาด้านการผลิต แปรรูป ตลาด สถานการณ์ภยัธรรมชาติ

ที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ตลอดจนสนับสนุนการ

จัดเก็บข้อมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรให้สํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก เพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับตําบล ในพื้นทีต่าํบลเป้าหมาย 

     สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก รวบรวมข้อมูล

พื้นฐานด้านการเกษตร รวมถงึข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ครัวเรือนเกษตรกร ในพื้นทีต่ําบลเป้าหมาย เพื่อเปน็

ฐานข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล         

     สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก รวบรวมองค์

ความรู ้และข่าวสารด้านการเกษตรทีเ่ป็นประโยชนต์่อการ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เผยแพรใ่ห้กับเกษตรกร/องค์กร

เกษตรกร 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก 

3. ประชาสัมพันธ์ให้

เกษตรกร และองค์กร

เกษตรกร ทราบนโยบาย 

และการดําเนินงานของ 

สกช.  

(อํานาจหน้าที่ตามพรบ.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553) 

1) ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึง

แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 

2) เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ สกช. 

และ สกจ. ที่เกี่ยวข้องกับด้าน

การเกษตรสู่เกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

3) สร้างการมีส่วนรว่มของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

4) รับรู้ความตอ้งการของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร ประชาชนทัว่ไป 

สกช. 

69,592.88 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 

     รายการวิทย ุ“พูดจาภาษาเกษตร” ตั้งแต ่ต.ค.62 – 

ก.ย. 63 ดําเนินการเผยแพร่การดําเนินงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากและข้อมูลด้านการเกษตรผ่านรายการวิทยทุุกวัน

อาทติย์ของสัปดาห ์ 

     เผยแพร่นโยบาย มาตรการ/โครงการ ภาครัฐ และ

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับดา้นการเกษตรกรฯ ผ่านเครือข่าย

ระบบสารสนเทศ เว็บไซด์สํานักงานฯ www.nfctak.com, 

เครือข่าย Social Network : Facebook, Line และเอกสาร

เผยแพร ่

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 
 

4. กิจกรรมรับข้ึนทะเบียน

องค์กรเกษตรกร 

(งานที่ สกช. มอบหมาย) 

 

 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิมีกลุ่ม

เกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กร

เกษตรกรกับสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก และได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาด้านการ

ผลิต การแปรรปู และการ

บริหารจัดการ 

 

หมายเหต ุ: 

ใช้งบประมาณ 

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

ของ สกจ.ตาก  

 

 

     ประชาสัมพันธ์และรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

     รับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามประกาศสภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิเรื่องหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไข

การรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2556 

     ปีงบประมาณ 2563 มีกลุ่มเกษตรกร/องค์กร

เกษตรกร ข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก รวมทัง้สิ้น 3 กลุ่ม  

 

 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก  
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 ประเด็นยุทธศาสตรแ์ผนแม่บทเพื่อพฒันาเกษตรกรรม    :  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาและคุม้ครองทรพัยากรการผลิตทางการเกษตร 
 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การส่งเสริมพัฒนาคุ้มครอง

พื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไข

ปัญหาดินและทีด่ิน โดยส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธเิกษตรกร ให้มี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทีด่ินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมของตน 

2. การพฒันาแหล่งน้ําและจัด 

ระบบชลประทานเพื่อ

เกษตรกรรม 

3. การอนุรักษ์ การฟืน้ฟ ูและ

การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากร 

ธรรมชาติสิง่แวดล้อม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อการเกษตร 

4. การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิเกษตรกรและการเพิ่มสิทธิ

และบทบาทของเกษตรกรที่

เกี่ยวข้องกับการทํากิน และการ

เข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จําเป็น

ต่อการประกอบการเกษตร 

1. การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวดั  

(อํานาจหน้าที่ตาม 

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ.2553) 

สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวดั

และคณะทํางานสภา

เกษตรกรจังหวดั 

มีส่วนรว่มในการ

แก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาด้าน

เกษตร กรรมในพื้นที่

อย่างเปน็ระบบ 

สกช. 

631,975 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

     ปีงบประมาณ 2563 มีการจดัประชุมสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก รวม 6 

ครัง้ โดยในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวดัตากในแต่ละครัง้ สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวดัตากได้รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอเพื่อการแก้ไข

ปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรมของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

ในแต่ละพื้นที่ หารือต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรจงัหวัด เพื่อพิจารณาประสาน/

บูรณาการหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจนรวบรวมจัดทําเป็นข้อเสนอ

แผนงาน/โครงการ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร เสนอตอ่ภาค

ส่วนที่เกีย่วข้อง เพื่อสนับสนุนงบประมาณและหรือกําหนดแนวนโยบายให้เอื้อ

ต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและเกิดประโยชนส์ูงสดุต่อเกษตรกรใน

ภาพรวมระดับประเทศ อาทิ 

    ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาภยัแล้งและพัฒนาแหล่งน้ําพื้นที่จงัหวดัตาก 

    ข้อเสนอเพื่อการแกไ้ขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ําวังตอนล่าง พื้นที่ จ.ตาก 

    ข้อเสนอปรับปรงุโครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์  

    ข้อเสนอปรับปรงุโครงการประกันรายไดเ้กษตรกรผู้ปลูกข้าว 

    ข้อเสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร กรณีไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019  

    ข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟเูศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ทีส่ภาเกษตรกรจงัหวดัตากเสนอผ่านหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 2. การประชุมคณะทํางาน

ด้านยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและ

งบประมาณ และ

คณะทํางานพฒันาองค์กร

เกษตรกร  

(แผนปฏิบัตงิานฯ สกจ.

ตาก) 

คณะทํางานสภา

เกษตรกรจังหวดั มี

ส่วนรว่มในการแก้ไข

ปัญหาและเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ด้านเกษตรกรรมใน

พื้นที่อย่างเป็นระบบ 

สกช. 

34,911 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

      ปีงบประมาณ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีการจัดประชุม

คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ

งบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาและ

ติดตามผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

รวมถึงกลั่นกรอง (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และ (ร่าง) ข้อเสนอ

แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และประชุมคณะทํางาน

พัฒนาองค์กรเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 2 ครั้ง หารือ

แนวทางพัฒนาองค์กรเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมกับภาคส่วนที่

เก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณา 

 

สกจ.ตาก/ 

คณะทํางาน

สภาฯ  

 



~ 13 ~ 
 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
แหลง่งบประมาณ 

(บาท) 
การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 3. ประชมุสภาเกษตรกร

แห่งชาต ิ

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

เพื่อทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ

เกษตรกรในการดําเนินการต่างๆ 

เกี่ยวกับเกษตรกรรมอนัจะนําไปสู่

การพัฒนาภาคการเกษตรและ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

อย่างต่อเนื่อง ให้เปน็ไปเพื่อ

เกษตรกรอย่างแท้จริง ตามอํานาจ

หน้าที่ซึ่งกําหนดไว ้ตาม พรบ.สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553 

สกช. 

45,011 

 

 

     ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ในฐานะ

สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ ร่วมประชุมสภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิเพื่อพจิารณาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ในภาพรวม

ระดับประเทศ 

   

 

สภช. 

สภจ.ตาก  

 

4. ประชมุคณะกรรมการ/

คณะกรรมอนุกรรมการ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

(สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ)  

ในฐานะตวัแทนเกษตรกรจังหวดั

ตาก พิจารณาประเด็นปญัหาและ

ข้อเสนอการพัฒนาด้านเกษตร 

กรรมอย่างเปน็ระบบ ตามกรอบ

หน้าที่คณะกรรมการฯ ก่อน

นําเสนอที่ประชุมสภาเกษตรกร

แห่งชาติ (อํานาจหน้าทีต่าม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553) 

สกช. 

66,160 

หมายเหตุ : 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปปฏิบัติงานของ

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดในฐานะ

คณะกรรมการ/

คณะทํางาน ของสภา

เกษตรกรแหง่ชาติ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ

ของสํานักงานสภา

เกษตรกรแหง่ชาติ โดย

สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดสํารองค่าใชจ้่าย

ดังกล่าวไปพลางก่อน 

     ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับ

แต่งตั้งและเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะ 

อนุกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 

1) คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

แผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ 

2) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิ

เกษตรกร  สิทธิที่ดินทํากิน  สิทธิการ

เข้าถึงแหล่งทุนและหนี้สินเกษตรกร 

   
 

สภช. 

สภจ.ตาก  

 



~ 14 ~ 
 

 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 
 

5. ประสานนโยบาย

การดําเนินงาน

ระหว่างองคก์ร

เกษตรกร เกษตรกร 

สถาบันวจิยั 

สถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานของรัฐ  

(อํานาจหน้าที่ตาม 

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 

2553) 

 

สภาเกษตรกร

จังหวดัประสาน

และบูรณาการ

พัฒนาและแก้ไข

ปัญหาด้านการ 

เกษตรรว่มกับ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

สกช. 

14,300 

(กิจกรรม 

บูรณาการฯ) 

 

 

 

 

 

 

104,004.85 

(การดําเนินงาน

ของคณะทํางาน

เบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ปฏิบัติงาน  

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน) 

1. สํานักงานสภาเกษตรกร จ.ตาก ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการของ

เกษตร/องค์กรเกษตรกร ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณา และหรือ บูรณาการความร่วมมือกับ

สภาเกษตรกร จ.ตาก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ให้แก่ ยุวเกษตรกร เกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มกีิจกรรม/โครงการ ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากขับเคลือ่น

การดําเนินงานร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาทิ   

 โครงการกินของไทยใช้ของไทยสร้างชุมชนไทยให้เข็มแข็ง  “จริงใจ Farmers’ Market” 

ร่วมกับกลุ่ม Central Group โดยโรบินสันแม่สอด 

 กิจกรรมบูรณาการการส่งเสรมิการเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบ 

การธุรกิจภาคเกษตรกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ร่วมกับ ธนาคาร SME สาขาตาก 

 กิจกรรมฝกึอบรมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกับการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship 

Course) ภายใต้โครงการพัฒนาผูป้ระกอบการรายใหม่ (Early Stage) ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ 

     กิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ภายใต ้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ

แกไ้ขปัญหาความยากจน รว่มกับเรือนจํากลางตาก จังหวัดตาก และมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ 

2. สภาเกษตรกร จ.ตาก ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและจัดทําบันทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรใหแ้กเ่กษตรกรพื้นจังหวัดตาก  

กับภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิมูลนิธกิฤษณา ไกรสินธุ์, มูลนิธิพุทธรักษา, สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ 

3. สมาชิกสภาเกษตรกร จ.ตาก/คณะทํางาน/ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร จ.ตาก และพนักงาน

สนง.สภาเกษตรกร จ.ตาก เข้ารว่มประชมุในฐานะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทาํงาน 

เพื่อเป็นผู้แทนเกษตรกรในการนําเสนอสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปญัหาและการพัฒนาที่

เกี่ยวขอ้งกับภาคเกษตรกรรม ตลอดจนขับเคลือ่นการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรกรรม  ให้

คําปรึกษา แนะนํา แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวดัตาก 

 

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตรแ์ผนแม่บทเพื่อพฒันาเกษตรกรรม  :  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาประสิทธิภาพการผลิต และการรกัษาเสถียรภาพดา้นราคา 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การสร้างความ

เป็นธรรมด้าน

ราคาผลผลิตทาง

เกษตรกรรม โดย

คํานึงถึงการ

ส่งเสริมให้สินค้า

เกษตรได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุด 

 

 

1. โครงการจดัทํา

แผนพัฒนาเกษตร 

กรรมตําบลเป็น

เกษตรอุตสาหกรรม 

 

เพื่อให้มีการจดัทํา

แผนพัฒนา

เกษตรกรรมใน

ระดับจังหวดั ที่

เกิดจากการ

สะท้อนปญัหาและ

ความต้องการของ

เกษตรผู้มีส่วนได้

เสียอย่างแท้จริง 

นําไปสู่การเสนอ

เพื่อแก้ไขปัญหาใน

ระดับผู้กําหนด

นโยบาย 

สกช. 

17,222 

    ปีงบประมาณ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการประชุมจัดทําแผน 

พัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล โดยเชิญเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกร และผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทําแผนฯ และให้คําปรึกษา/แนะนําดา้นการเกษตรกร 

ตลอดจนประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐให้เกษตรกร

ได้รับทราบ  

    สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล สภาพ

การเกษตร ปัญหาความต้องการของเกษตรกร พร้อมแนวทางการพัฒนาการเกษตร

ในตําบล รวม 2 ตําบลเป้าหมาย ประกอบด้วย ตําบลแม่ท้อ และตําบลวังหิน อําเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก  

    สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องร่วมส่งเสริม 

สนับสนุน กลุม่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ตําบลเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพการผลิต 

แปรรูป และตลาด สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร ต่อยอดสูก่ารเปน็เกษตรกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 รวม 2 กลุม่ ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโค

เนื้อตาก และกลุม่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านตลุกสัก 

    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 

9 อําเภอ จ.ตาก ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรมใน

ระดับพ้ืนที่ ภายใต้แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 สภาเกษตรกร

แห่งชาติ และเสนอแนวทางแกไ้ขและพัฒนาด้านการเกษตรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาดําเนินการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและและแนวทางแก้ไข เสนอ

ที่ประชุมสภาเกษตรกร จ.ตาก วิเคราะห ์ประมวลผล จัดทําข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา

ภาคเกษตรกรรม เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานระดบักระทรวง/กรม  

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 



~ 16 ~ 
 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา 

โครงการ/

กจิกรรม 

2. การค้นคว้า วิจัย 

และพัฒนาภูมิปัญญา

พันธุกรรมพืชและสัตว์

ท้องถิ่น นวัตกรรม 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

และการถ่ายทอดองค์

ความรู้ที่ได้จากการ

ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา

เพื่อประโยชน์ทาง

เกษตรกรรม และ

เกษตรอุตสาหกรรม 

- สร้างหรือพัฒนา

นวัตกรรมเกษตร โดย

ยกระดับและสร้างให้เกิด

ความแตกต่างของสินค้า

เกษตรหรือกรรมวิธีการ

ผลิต แปรรูปและ

การตลาดที่แตกต่างเพิ่ม

มูลค่าให้สูงขึ้น 

- 

 

     สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ และกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ม.2 ต.แม่ปะ  

อ.แม่สอด จ.ตาก จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สายใยสองแผ่นดิน (เกษตรอินทรีย์บนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง) ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสมุนไพรให้แก่เกษตรกรและราษฎร

ที่สนใจ 

สภจ.ตาก,  

สกจ.ตาก, 

มูลนิธิกฤษณา

ไกรสินธุ์, 

มูลนิธิ

พุทธรักษา 

3. การสร้างเครือข่าย

องค์กรเกษตรกร

เชื่อมโยงและพัฒนา

ความร่วมมือในด้าน

การผลิตทาง

เกษตรกรรม การแปร

รูปการตลาดและการ

บริโภคเพื่อการยังชีพ 

ระหว่างเครือข่าย

องค์กรเกษตรกรกับ

ภาครัฐ และเอกชน 

2. กิจกรรมจัดตั้ง

และสร้างเครอืข่าย

สภาเกษตรกรระดบั

อําเภอ 

(คณะทํางาน/คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

เครือข่ายระดบั

อําเภอ)   

1) การสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรรายชนิดสินค้า 

2) สร้างความเข้มแข็ง

ของกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรในการใช้ข้อมูล

ร่วมวางแผนพัฒนาฯ 

3) เกษตรกรมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาด้านเกษตรกรรม

ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

สกช. 

111,290 

(รวมค่าเบ้ีย

ประชุม) 

 

หมายเหตุ : 

สนับสนุนการจัด

ประชุมคณะ 

ทํางานสภา

เกษตรกรระดับ

อําเภอ ซึ่งเบิกค่า

เบี้ยประชุมฯ 

ในหมวดค่าตอบ 

แทน และหมวด

งบดําเนินงาน 

     สนับสนุนเครือข่ายสภาเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีท่ี่

ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยร่วมกันปฏิบัติงานสํารวจ รวบรวม และประมวลข้อมูลด้านการผลิต 

การตลาด รวมทั้งข้อมูลปัญหาความต้องการ สินค้าเกษตรทีส่ําคญั ภายใต้

กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และ

กิจกรรมการบูรณาการขับเคลือ่นการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร  

     สนับสนุนการประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอ ทั้ง 9 อําเภอ จํานวน 

99 คน อย่างต่อเนื่อง อําเภอละ 2 ครั้ง/ปี (ไตรมาสที่ 1 และ 2 ) รวบรวมประเด็น

ปัญหาและความต้องการ ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําข้อเสนอ

แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม 

     ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรให้แกเ่กษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  

คณะทํางาน/

คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

เครือข่าย

ระดับอําเภอ

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

4. พัฒนาประสิทธภิาพ

การผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั ตอบสนอง

ความต้องการของตลาด 

5. สร้างมูลค่าเพิ่ม และ

การลดต้นทุนในการผลิต

สินค้าเกษตร ให้สามารถ

แข่งขันได ้

6. พัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่งและศูนย์กลางใน

การรวบรวมผลผลิตและ

กระจายสินค้าเกษตร 

3. กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพการแก้ไข

ปัญหาเกษตรกร 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

หาข้อสรุปประเด็นปัญหาที่

มีผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมของเกษตรกร 

และการบริหารจดัการ

ขององค์กรเกษตรกร  

รวบรวม วเิคราะห์สภาพ

ปัญหา เสนอหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดําเนินการแกไ้ข

ปัญหา 

หมายเหตุ : 

ขับเคลื่อน 

โดยคณะทํางาน/

คณะผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกร 

ซึ่งเบิกค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน  

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

     ระดมความคิดเห็นของเกษตรกร สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด ผู้แทนองค์กรเกษตร เพ่ือให้ได้ประเด็น

ปัญหาหรือแนวทางพัฒนา ป้องกัน แก้ไข อาทิ การแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและการพัฒนาแหล่งน้ํา จังหวัดตาก, ราคา

ผลผลิตเกษตรตกต่ํา, การแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสัตว์, 

การแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด, การส่งเสริมอาชีพให้

สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ฯลฯ 

     ประสานข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล ผู้แทน

เกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูล

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ป้องกัน แก้ไขที่หลากหลายรอบ

ด้าน 

     ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ให้กับ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

      

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

คณะทํางาน

/คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

เครือข่าย

ระดับอําเภอ 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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 ประเด็นยุทธศาสตรแ์ผนแม่บทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม    :   ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตร และการสรา้งความเขม้แข็ง 

                                                                                     การบริหารจดัการดา้นกองทุนการเกษตร 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การเสนอแนะแนว

ทางการเข้าถึงแหล่งทุน 

และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ของเกษตรกร 
 

2 ใช้มาตรการ/กลไก

ภาครัฐด้านการเกษตรทีม่ี

อยู่ให้สามารถช่วยเหลือ

เกษตรกรได้อย่างครบ

วงจรและลดความซ้ําซ้อน 

1. กิจกรรมพฒันาศักยภาพ

การแก้ไขปัญหาเกษตรกร 

(ขับเคลื่อนการดําเนนิการ

แก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกร) 

บูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่

เกษตรกร 

หมายเหต ุ:  

ใช้

งบประมาณ

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

ของ สกจ.

ตาก 

 

      สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสาน

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ

และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด, 

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด, สํานักงานบังคับคดีจังหวัด ฯลฯ 

บูรณาการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้คําแนะนํา

ช่องทาง มาตรการ/กลไก ภาครัฐที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหา

หนี้สินและความไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจน

นําเสนอปัญหาและข้อเสนอแนวทางแก้ไขหนี้สินและการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม เสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 

และหรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาหารือกําหนด

แนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่   

     จัดทําฐานข้อมูลหนี้สินเกษตรกร, สรุปสภาพหนี้สิน

และการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลประกอบการนําเสนอประเด็นปัญหาให้กับ

หน่วยงานทีเก่ียวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาในภาพรวมระดับ

จังหวัด/ประเทศ 

สภจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 กิจกรรมจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลและ 

การพฒันาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

 กิจกรรมบรูณาการขบัเคล่ือนการพฒันาและแกไ้ขปัญหาฯ 

 กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจงัหวดั 

 กิจกรรมสรา้งเครือข่ายและการส่ือสารประชาสมัพนัธ ์

 กิจกรรมจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาฯ 

 

 

สว่นที่ 2 
 



 

  

 

 

กิจกรรมภายใตยุ้ทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแหง่ชาติ  
และแผนปฏิบตัิงานของสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก ปี พ.ศ.2563 

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

เพื่อให๎การด าเนินงานตามบทบาทหน๎าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งก าหนดไว๎ ตาม

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 เป็นไปเพื่อเกษตรกรอยํางแท๎จริง น าไปสูํการ

พัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยํางยั่งยืนในอนาคต บรรลุตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหํงชาติ เพื่อท าหน๎าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกร ในการด าเนิน

กิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาเกษตรกรจังหวัด ได๎ด าเนินกิจกรรมภายใต๎ยุทธศาสตร์

สภาเกษตรกรแหํงชาติและภายใต๎แผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 

ประกอบด๎วย 

1.  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

    1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

                      1.2 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุํมธุรกิจรายสินค๎าและพัฒนากลุํมธุรกิจราย 

                            สินค๎าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

                      1.3 กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดท าแผนธุรกิจรายสินค๎า 

2.  กิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาด๎านการเกษตร 

3.  กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 

4.  กิจกรรมการสร๎างเครือขํายสภาเกษตรกรและการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

5.  กิจกรรมจัดท าข๎อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก๎ไขปัญหาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 

 

 

 
 
 
 

~ 19 ~ 
 



 

 
 

 

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. 2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการ

หนึ่งคือ “เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีสํวนรํวมของเกษตรกร ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎รัฐรักษาเสถียรภาพด๎านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม  

เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให๎ดีขึ้นทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

อยํางตํอเนื่องให๎เป็นไปเพื่อเกษตรกรอยํางแท๎จริง” ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สํวนใหญํยังเป็นเกษตรกรรายยํอยที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาอุปสรรคนานัปการ อาทิ การขาดแคลน

น้ าเพ่ือท าการเกษตร ไมํมีที่ดินท ากิน หรือท ากินในที่ดินไมํมีเอกสารสิทธ์ิ หรือมีที่ดินท ากินน๎อย ไมํเพียงพอตํอ

การประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ปัญหาดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  

ขาดองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรใหมํๆ รวมถึงเงินทุน เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

และแปรรูปผลผลิต ปัญหาผลผลิตออกสูํตลาดพร๎อมกันหรือใกล๎เคียงกัน ท าให๎ผลผลิตล๎นตลาด เมื่อผนวก

กับการขาดการรวมกลุํมที่เข๎มแข็ง และเกษตรกรสํวนใหญํยังผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ มีการแปรรูป

น๎อยจึงท าให๎ถูกกดราคารับซื้อผลผลิต บางฤดูกาลยังประสบภัยธรรมชาติ ฝนแล๎ง น้ าทํวม โรคแมลงศัตรูพืช

ระบาด ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได๎ มีหนี้สินเพิ่มพูน ทั้งนี้ การแก๎ปัญหาดังกลําวให๎แกํเกษตรกร นอกจาก

หนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าเป็นจะต๎องได๎รับการสนับสนุนชํวยเหลือจากหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎องอ่ืนด๎วย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น นอกจากนี้เพื่อให๎เกิดการพัฒนา

และแก๎ปัญหาของเกษตรกรอยํางยั่งยืน จะต๎องสํงเสริมให๎ เกิดกระบวนการรํวมคิด รํวมวิเคราะห์ และ

แสวงหาแนวทางการแก๎ไขปัญหาของเกษตรกรด๎วยตัวของเกษตรกรเอง ซึ่งตัวเกษตรกรจะเป็นผ๎ูที่เข๎าใจ

ปัญหาความต๎องการของตนเองได๎ดีที่สุด สภาเกษตรกรแหํงชาติ จึงได๎ริเริ่มให๎สภาเกษตรกรจังหวัดตํางๆ 

จัดให๎มีเวทีส าหรับเกษตรกรที่จะได๎รํวมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต๎องการของตนเอง พร๎อมคิดหาแนว

ทางการพัฒนาแก๎ปัญหาความต๎องการดังกลําว ซึ่งอาจประกอบด๎วยปัญหาความเดือดร๎อนด๎านหนี้สิน ที่ดิน

ท ากิน แหลํงน้ า ราคาปัจจัยการผลิต และผลิตผลการเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไมํได๎รับ

ความเป็นธรรม เป็นต๎น แล๎วสรุปรวมจัดท าเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล พร๎อมกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการเพื่อการพัฒนาแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ต าบลดังกลําว และสนับสนุนให๎เกษตรกรรวมกลุํมเพื่อ

ด าเนินการพัฒนาแก๎ไขปัญหาของตนด๎วยตัวของเกษตรกรเอง รวมทั้งประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ให๎การชํวยเหลือ  

 

กิจกรรมจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 

และการพฒันาเป็นเกษตรอตุสาหกรรม 
 

 

1 
 

~ 20 ~ 
 



 

โดยในการแก๎ปัญหาผลิตผลการเกษตรมีราคาตกต่ าและไมํมีเสถียรภาพ ได๎มุํงเน๎นให๎มี

การพัฒนายกระดับเกษตรกร จากเกษตรกรที่ท าการผลิตสินค๎าเกษตร และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได๎

ราคาต่ า ให๎ด าเนินการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคําและจ าหนํายในราคาที่สูงขึ้น มีรายได๎มากขึ้น ยกระดับ

เป็นผ๎ูประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ด าเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้ง แตํการผลิต แปรรูป จนถึง

การตลาด เพื่อผลประโยชน์สํวนใหญํตกแกํเกษตรกร ซึ่งเป็นแนวทางที่สภาเกษตรกรแหํงชาติเห็นควร

ด าเนินการตํอเนื่อง ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต๎ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหํงชาติ  

ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาเกษตรกรแหํงชาติได๎ด าเนินการจัดท าแผนงาน

พื้นฐานของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่ออ านวยการและบริหารจัดการงานสภาเกษตรกรแหํงชาติ 

โดยได๎ก าหนดให๎ด าเนินกิจกรรมและก าหนดจ านวนกลุํมเป้าหมาย ตามโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ดังนี้ 

• กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล จ านวน 2 ต าบล 

• กิจกรรมการจัดตั้งกลุํมธุรกิจรายสินค๎าเกษตร จ านวน 2 กลุํมเป้าหมาย 

• กิจกรรมการพัฒนากลุํมธุรกิจรายสินค๎าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม จ านวน 1 กลุํม 

ดังนั้น เพ่ือให๎บรรลุตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหํงชาติ และเป็นการด าเนิน

โครงการอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนสอดคล๎องกับงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงด าเนินงาน “กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนา

เป็นเกษตรอุตสาหกรรม” ประกอบด๎วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 

 

1.1 กิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 

การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นการขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในต าบล รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการเกษตรใน

ลักษณะการน ารํองหรือท าเป็นตัวอยําง โดยผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของเกษตรกรและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย 

และให๎ความส าคัญกับการแก๎ไขปัญหา 6 ประเด็นหลัก ประกอบด๎วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหลํงน้ าเพื่อ

การเกษตร ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาราคาสินค๎าเกษตร ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการ

ไมํได๎รับความเป็นธรรม และปัญหาด๎านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มุํงเน๎นการสร๎างความเข๎มแข็ง

ให๎แกํเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการรวมกลุํมเป็นรายสินค๎าเกษตร เพื่อแก๎ไขปัญหาราคาสินค๎าเกษตร

และเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตรให๎แกํเกษตรกรและสมาชิกองค์กรเกษตรกร เป็นการพัฒนาตํอยอด

เพิ่มมูลคํา/การแปรรูปสินค๎าเกษตรไปสูํเกษตรอุตสาหกรรม (SMAEs) 

 

 

~ 21 ~ 
 



 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให๎มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล การพัฒนาและแก๎ปัญหาด๎าน

การเกษตรในพื้นที่อยํางมีสํวนรํวม จากการรํวมคิด วิเคราะห์ และค๎นหาแนวทางการพัฒนาแก๎ไขปัญหา

ความต๎องการของเกษตรกรด๎วยตัวของเกษตรกรเอง   

2. ประสานงานและบูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รํวมขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาภาค

เกษตรกรรม 6 ประเด็นหลัก ประกอบด๎วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดิ นท ากิน 

ปัญหาราคาสินค๎าเกษตร สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไมํได๎รับความเป็นธรรม ปัญหาด๎าน

สังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให๎เกิดผลในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 

การด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาคัดเลือกต าบลเป้าหมายที่มีความ

พร๎อม มีศักยภาพ และพร๎อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น จ านวน 2 ต าบล ได๎แกํ ต าบล

วังหิน และ ต าบลแมํท๎อ อ าเภอเมืองตาก โดยได๎มอบหมายให๎ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากลงพื้ นที่

จัดเก็บข๎อมูลเกษตรกรเพื่อรวบรวมข๎อมูลพื้นฐาน อาทิ ข๎อมูลปัญหาหนี้สิน ข๎อมูลสภาพแหลํงน้ าเพื่อ

การเกษตร ที่ดินท ากิน กิจกรรมภาคการเกษตร ตลอดจนประเด็นปัญหาและข๎อเสนอแนวทางเพื่อพัฒนา

ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ด าเนินงานรํวมกับกลุํมเกษตรกรและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง วิ เคราะห์ ปัญหา 

ข๎อจ ากัด และโอกาสของพื้นที่ต าบลเป้าหมาย โดยเฉพาะประเด็นเรํงดํวนที่เกษตรกรในพื้นที่ต๎องการพัฒนา

และแก๎ไข สรุปข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแก๎ไขปัญหาแกํเกษตรกร ส าหรับประเด็นปัญหาเรํงดํวนใน

ระดับพื้นที่และข๎อเสนอเชิงนโยบาย สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎ประสานงานและบูรณาการรํวมกับหนํวยงาน

ที่เกี่ยวข๎อง ทั้งหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขําย ในการรํวมขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาและ

พัฒนาภาคเกษตรกรรม เพื่อให๎การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเกิดผลในทางปฏิบัติอยํางเป็น

รูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํเกษตรกร โดยสรุปการด าเนินการในแตํละพื้นที่ต าบล ดังนี้ 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลวงัหิน   

  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลวังหิน สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎

ประสาน หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง ในการให๎ความชํวยเหลือ สํงเสริม และ

สนับสนุนการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาด๎านการเกษตรแกํเกษตรกร/กลุํมเกษตรกร พื้นที่ต าบลวังหิน ดังนี้ 

1. สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎ประสานไปยังโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ๎าน

หนองชะลาบ (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธ์ุสัตว์) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน

พันธ์ุไกํพื้นเมืองและจัดการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักบ๎านตลุกสักต าบลวังหิน 

จ านวน 30 ราย โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาฯ ได๎ด าเนินการจัดอบรมให๎แกํกลุํมเกษตรกร เมื่อวันที่ 

13 กุมภาพันธ์ 2563 และมอบพันธุ์ไกํพื้นเมือง จ านวน 300 ตัว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
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กลํุมวิสาหกิจชุมชนกลํุมปลูกผักบ๎านตลุกสักต าบลวังหิน  

ได๎รับการสนับสนุนไกพํันธุพ์ื้นเมืองและการฝึกอบรมความรู๎ 

จากเจ๎าหน๎าที่โครงการพัฒนาที่ดนิมูลนิธิชยัพัฒนาบ๎านหนองชะลาบ  

(ศูนย์ผลิตและกระจายพนัธุ์สตัว์) อ าเภอบ๎านตาก จังหวดัตาก 

 

 

 

~ 23 ~ 
 



 

  2. ความรํวมมือกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ , มูลนิธิพุทธรักษา และเรือนจ ากลางตาก  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎น ารํองพัฒนาน าผลผลิตพืชผักมาอบแห๎งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ผักอัดเม็ด” 

โดยเริ่มด าเนินการในพื้นที่เรือนจ ากลางตาก ซึ่งมีที่ตั้งอยูํในพื้นที่ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

เชื่อมโยงกับแนวทางฟื้นฟูและสร๎างอาชีพด๎านการเกษตรให๎แกํผ๎ูพ๎นจากการคุมประพฤติและผ๎ูผํานการฟื้นฟู

สมรรถภาพผ๎ูติดยาเสพติด เพื่อให๎มีทักษะและอาชีพภายหลังพ๎นโทษ ภายใต๎โครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิ ต 

แก๎ไขปัญหาความยากจน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผ๎ูต๎องขัง "เรือนจ ากลางตาก" และเป็นการเตรียม

ความพร๎อมในการกลับเข๎าสูํสังคมเมื่อพ๎นโทษ ด๎วยอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎

สนับสนุนการจัดท าโครงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพื่อจัดหาเตาอบรมร๎อนแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชผักอบแห๎งและโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยให๎แกํ

เรือนจ ากลางตาก สร๎างมูลคําเพิ่มจากการแปรรูปเศษพืชผัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพรํวมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ ปัจจุบันอยูํระหวํางหาจุดคุ๎มทุนผลิตแปรรูปและน าเสนอผลิตภัณฑ์ตํอ

ผ๎ูบริโภค หากมีผลตอบรับที่ดีจะมีการขยายผลให๎แกํเกษตรกร/กลุํมเกษตรกร ในรูปแบบ “การขับเคลื่อน

ประเทศตามแนวทางประชารัฐ (การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํ : D6)” ซึ่งให๎ความส าคัญบทบาทภาคเอกชน

ในการมีสํวนรํวมพัฒนาสังคม โดยภาคเกษตรกรรมมุํงเน๎นให๎มีการใช๎เทคโนโลยีที่ทัน สมัย สร๎างสรรค์

ผลิตภัณฑ์หลากหลายตามความต๎องการตลาด พัฒนาชํองทางการตลาดใหมํๆ ตํอไป 

  ส าหรับกลุํมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักบ๎านตลุกสักต าบลวังหิน เป็นกลุํมเป้าหมายขยายผลการ

แปรรูปพืชผักอบแห๎งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในระยะตํอไป อนึ่ง ในปัจจุบันได๎จ าหนํายผลผลิตพืชผักให๎แกํ

เรือนจ ากลางตาก ใช๎การประกอบเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแกํผ๎ูต๎องขัง ทั้งนี้ พบมีข๎อจ ากัดเรื่อง

การด าเนินการจ าหนํายผลผลิตพืชผักให๎เรือนจ ากลางตาก ต๎องสํงผลผลิตผํานผ๎ูประกอบการรับซื้อ  

(คนกลาง) เนื่องจากต๎องมีการด าเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการ อาทิ ระยะเวลารอคอยในการ

ช าระเงิน การรวบรวมผลผลิตพืชผักผลไม๎หลากหลายชนิดนอกเหนือจากผลผลิตของกลุํมเกษตรกรในพื้นที่ 

จึงต๎องอาศัยคนกลางในการรวบรวมและจัดจ าหนํายผลิตให๎เรือนจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางมูลนิธิกฤษณา ไกรสนิธุ์, มูลนิธิพุทธรักษา และ สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 
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การจัดเวทีระดมความคิดเห็น ณ กลํุมวิสาหกิจชุมชนกลํุมปลูกผักบ๎านตลุกสักต าบลวังหิน 

 

3. จัดท าข๎อเสนอเพ่ือการปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการโครงการประกันรายได๎เกษตรกร

ผ๎ูปลูกข๎าว เสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) พิจารณาปรับปรุงการก าหนดเกณฑ์

ราคากลางราคาข๎าวของภาครัฐ ซึ่งพบวําก าหนดราคาไว๎สูงเกินกวําราคารับซื้อข๎าวจริงในพื้นที่ สํงผลให๎

เกษตรกรไมํได๎รับเงินชดเชยสํวนตํางราคาข๎าวตามข๎อเท็จจริงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 

  4. ประสานงานและประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อ

สํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลวังหิน พิจารณาใช๎ประโยชน์และขอรับการสนับสนุน

เงินกองทุนเพื่อสํงเสริมการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให๎แกํเกษตรกร โดย  

สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎ประสานส านักงานบริหารกองทุนเพื่อสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) 

และส านักงานพลังงานจังหวัดตาก เพื่อรวบรวมข๎อมูลแนวทางขอรับการสํงเสริมและชํวยเหลือจากกองทุน

เพื่อการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการใช๎พลังงาน แสงอาทิตย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได๎จัดสํงข๎อมูลแนวทางขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และรายชื่อเกษตรกร/

กลุํมเกษตรกรเป้าหมายที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการใช๎ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ไปยังท๎องถ่ิน  

จังหวัดตากและองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในพื้นที่จังหวัดตาก ใช๎ประกอบการจัดท าค าขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนเพื่อสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลแม่ทอ้ 

  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลแมํท๎อ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ได๎ประสาน หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง ในการให๎ความชํวยเหลือ สํงเสริม และ

สนับสนุนการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาด๎านการเกษตรแกํเกษตรกร/กลุํมเกษตรกร พื้นที่ต าบลแมํท๎อ ดังนี้ 

  1. จัดท าข๎อเสนอเพื่อการปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการโครงการประกันรายได๎เกษตรกร 

ผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก๎ไขปัญหากรณีเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมสํงเสริมการเกษตร  

ที่ขึ้นทะเบียนในชํวงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ไมํได๎รับสิทธิเข๎ารํวมโครงการฯ เนื่องจาก ก าหนดให๎

สิทธิเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียน ระหวํางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สํงผลให๎มี

เกษตรกรจ านวนมากไมํได๎รับสิทธิจากโครงการฯ  เสนอคณะกรรมการนโบบายและบริหารจัดการข๎าวโพด

เลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) พิจารณาปรับปรุงชํวงระยะเวลาการขึ้นทะเบียนให๎ครอบคลุมชํวงฤดูกาลเพาะปลูกข๎าวโพด

เลี้ยงสัตว์ตามข๎อเท็จจริงในพื้นที่ 

  2. น าเสนอประเด็นปัญหาด๎านที่ดินท ากิน พื้นที่ต าบลแมํท๎อ ซึ่งมีพื้นที่อยูํในเขตพื้นที่ป่าไม๎และ

เทือกเขาสูง รวมกวํา 293,712 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 86 ของพื้นที่ทั้งหมด สํงผลให๎เกษตรกรประสบปัญหาไมํมี

เอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน และมีพื้นที่ท ากินบางสํวนทับซ๎อนกับแนวเขตพื้นที่ป่า  

  ในเบื้องต๎น กรณีปัญหาไมํมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากินของเกษตรกร ท าให๎ไมํมีสิทธิเข๎าท า

ประโยชน์และถือครองที่ดินเป็นของตนเอง และพบวําเกษตรกรสํวนหนึ่งมีความเข๎าใจวําที่ดินดังกลําวเป็นของ

ตนเองเนื่องจากท ากินในที่ดินดังกลําวมาอยํางตํอเนื่อง และรับมรดกตกทอดการใช๎ประโยชน์ที่ดินมาจากรุํน

บิดา/มารดา สํงผลให๎การได๎มาของที่ดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวังวําจะได๎รับเอกสารสิทธ์ิที่ดิน อีกสํวน

หนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดินระหวํางพื้นที่ป่าและพื้นที่ท ากินของเกษตรกรทับซ๎อนกัน จากการประสานงาน

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดตาก และส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ทราบวํา 

ณ ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎มีนโยบายในลักษณะผํอนผันการเข๎าท ากินในพื้นที่ 

ทับซ๎อนให๎แกํราษฎรเป็นหลักโดยให๎งดเว๎นการจับกุม อยํางไรก็ดี พื้นที่ที่ราษฎรอยูํอาศัยดังกลําวไมํได๎มีการ

รับรองสิทธิเข๎าครอบครองแบบถูกต๎องตามกฎหมาย เพียงแตํอนุโลมผํอนผันให๎ท ากินเพื่อแก๎ไขปัญหาความ

เดือดร๎อนของราษฎรเทํานั้น ทั้งนี้ นโยบายภาครัฐตามพระราชบัญญัติอุทยานแหํงชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศ  

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (เริ่มบังคับใช๎ 25 พฤศจิกายน 2562) ได๎ก าหนดให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการ

ส ารวจข๎อมูลราษฎรที่อยูํอาศัยในเขตพื้นที่อุทยานแหํงชาติ เพื่อน ามาพิจารณาแก๎ไขปัญหาเรื่องสิทธิที่ดินท ากิน

ให๎แกํราษฎรที่อยูํในพื้นที่ดังกลําวแล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน ที่ภาครัฐก าหนด 
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  3. ให๎การสํงเสริมและสนับสนุนความรํวมมือระหวํางกลุํมเครือขํายพัฒนาโคเนื้อตากและ

กองทุนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันของประเทศ (FTA) ภายใต๎

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA วิสาหกิจชุมชนกลุํมเครือขํายพัฒนา 

โคเนื้อตาก เป็นการรวมกลุํมเกษตรกรผ๎ูเลี้ยงโคจากอ าเภอตํางๆ ทั้งในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล๎เคียง 

อาทิ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ๎านตาก อ าเภอสามเงา อ าเภอวังเจ๎า มีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุํมเพื่อ

รํวมกันพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคให๎มีความมั่นคงและยั่งยืน และมีเป้าหมายในการพัฒนาการเลี้ยงโคสูํการ

เป็นเกษตรอุตสาหกรรมทั้งในด๎านการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มโคเนื้อ    
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1.2 กิจกรรมการพฒันาเกษตรกรเพ่ือจดัตั้งกลุ่มธุรกิจรายสินคา้และพฒันา

กลุ่มธุรกิจรายสินคา้เกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

  การพัฒนาเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุํมธุรกิจรายสินค๎าเป็นการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎าน

แผนการผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการจัดท าแผนการตลาดให๎แกํเกษตรกร และ

การสํงเสริม สนับสนุนการรวมกลุํมของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลเป้าหมาย ที่ผลิตสินค๎าเกษตรชนิดเดียวกัน 

สินค๎าเกษตรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ สินค๎าเกษตรชนิดใหมํที่มีศักยภาพด๎านการตลาด สินค๎าเกษตรที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือสินค๎าเกษตรที่มีอยูํเดิมแตํมีการเพิ่มศักยภาพ เพื่อแก๎ไขปัญหาราคาสินค๎า

เกษตรและเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตรให๎แกํเกษตรกรและสมาชิกองค์กรเกษตรกร ในกิจกรรมมุํงเน๎น

ให๎เกษตรกรสามารถจัดท าแผนการผลิต (การจัดหาปัจจัยการผลิตและการเงิน การลงทุน) แผนการแปรรูป 

การสร๎างมูลคําเพิ่ม รวมถึงพัฒนาแก๎ไขปัญหาสินค๎าเกษตรเดิม โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม  

การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร๎างมูลคําเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรตลอดหํวงโซํคุณคํา (value chain) ตั้งแตํต๎นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ในรูปแบบเกษตร

อุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหมํ เน๎นบริหาร

จัดการและเทคโนโลยีสร๎างเกษตรกรให๎เป็นผู๎ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให๎มีการจัดท าแผนการผลิต (การจัดหาปัจจัยการผลิตและการเงิน การลงทุน) 

แผนการแปรรูป การสร๎างมูลคําเพ่ิม และแผนการตลาดของสินค๎าเกษตรในพื้นที่  

2. เพื่อยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค๎าเกษตร จากการท าการผลิตและ

ขายผลผลิต ในรูปวัตถุดิบราคาต่ า สูํการรวมกลุํมเพื่อผลิตสินค๎าเกษตร ด าเนินการครอบคลุมเชื่อมโยง

ตั้งแตํการผลิต เพิ่มมูลคํา แปรรูป จนถึงการตลาด 

  การด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎สํงเสริมการจัดตั้งกลุํม

เกษตรกรและสนับสนุนการจัดท าท าแผนธุรกิจสินค๎าเกษตรให๎แกํเกษตรกร/กลุํมเกษตร ให๎กลุํมที่มีความ

สนใจ มีความพร๎อม มีศักยภาพ ต๎องการพัฒนายกระดับการด าเนินงานไปสูํเกษตรอุตสาหกรรม ตลอดจน

ประสานงานน าเสนอแผนการลงทุน แผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน ตํอแหลํงทุนที่

เหมาะสม เชํน หนํวยงานองค์กร หรือสถาบันการเงิน และแนะน า ชํวยเหลือ ให๎ด าเนินการตามแผนงานที่

ก าหนด รวม 3 กลุํม ดังนี้ 
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ที ่ กลุมํ 
สนิคา๎หลกั/ 

แผนธรุกจิ 
การด าเนนิการ 

1 วิสาหกิจชุมชน

กลุํมเครือขํายโค

เนื้อตาก ต.แมํท๎อ  

อ.เมืองตาก 

โคเนื้อ - สนับสนุนการจัดท าแผนการผลิต/แปรรูปผลผลิต 

- พัฒนาองค์ความร๎ูกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดท าแผนธุรกิจ 

Start up  

- เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช๎ด าเนินกิจกรรมของกลุํมฯ 

ตามโครงการสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค๎า

การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (โครงการภายใต๎แผนงานหรือ

โครงการบัญชีแนบตามบัญชีท๎าย พ.ร.ก. ให๎อ านาจกระทรวงการคลัง

ก๎ูเงินเพื่อแก๎ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได๎รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019) ผํานการพิจารณาแล๎ว  

- การบูรณาการแนวทางการตลาดรองรับ (FTA) พร๎อมรับฟัง

ข๎อคิดเห็นในประเด็นการเปิดเสรีสินค๎าโคนมและโคเนื้อ  

- จัดหาชํองทางการจ าหนํายผลผลิต (เนื้อโคขุน) ให๎กลุํมเกษตรกร 

ผํานชํองทางออนไลน์    

2 วิสาหกิจชุมชน

กลุํมผ๎ูปลูกผัก 

บ๎านตลุกสัก  

ม. 13 ต.วังหิน  

อ.เมืองตาก 

ผักปลอด

สารพิษ 

- สนับสนุนการจัดท าแผนการผลิต/แปรรูปผักปลอดสารพิษ 

- ขอรับการสนับสนุนโครงการสํงเสริมการการปลูกพืชทางเลือก 

สูํผ๎ูบริโภคแบบปลอดภัยได๎มาตรฐาน GAP อินทรีย์  

- เสนอกลุํมเกษตรกรฯ ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อ

สํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการจัดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ผํานองค์การบริหารสํวนต าบลวังหิน และ ส านักงาน

พลังงานจังหวัดตาก ในการพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

เพ่ือสํงเสริมการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ 

- ประสานการขอรับการสนับสนุนไกํพันธุ์พื้นเมืองและการฝึกอบรม

ความร๎ูจากเจ๎าหน๎าที่โครงการพัฒนาท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ๎านหนอง

ชะลาบ (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัด

ตาก (ได๎รับการสนับสนุนพันธุ์ไกํไขํ) 

- สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบ

ออนไลน์ 

3 วิสาหกิจชุมชนกลุํม

แปรรูปปลาบ๎านสัน

ป่าป๋วย ต.บ๎านนา  

อ.สามเงา 

ปลายําง - สนับสนุนการจัดท าแผนการผลิต/แปรรูปปลา  

- จัดหาแหลํงจ าหนํายผลผลิตให๎กับกลุํมเกษตรกร 
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วิสาหกิจชุมชนกลํุมเครือขํายพัฒนาโคเนื้อตาก อ.เมืองตาก 
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วิสาหกิจชุมชนกลํุมผู๎ปลูกผักบ๎านตลกุสัก หมูํที่ 13 ต.วงัหิน อ.เมืองตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสาหกิจชุมชนกลํุมแปรรปูปลาบ๎านสันป่าปว๋ย ต.บ๎านนา อ.สามเงา 
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1.3 กิจกรรมคดัเลือกผลิตภณัฑท์ี่สภาเกษตรกรจงัหวดัสนับสนุนจดัท าแผน

ธุรกิจรายสินคา้ 

เพื่อให๎บรรลุตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหํงชาติ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎ด าเนินงานกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัด

สนับสนุนจัดท าแผนธุรกิจรายสินค๎าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2558  – 2562 โดยมี

คณะกรรมการที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมายและผ๎ูแทนหนํวยงานภาครัฐ ประกอบด๎วย ผ๎ูแทนส านัก งาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และผ๎ูแทนส านักงานพลังงานจังหวัดตาก รํวมพิจารณาก าหนด หลักเกณฑ์

การให๎คะแนน ตลอดจนคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตรตามหลักเกณฑ์ดังกลําว เพื่อมอบเกียรติบัตรสร๎าง

ขวัญและก าลังใจให๎แกํเกษตรกรที่ได๎รับคะแนนสูงสุด ตํอไป 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/กลุํมเกษตรกรที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ราย

สินค๎าเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม กลุํม/องค์กรเกษตรกรมีศักยภาพและความเป็นไปได๎ที่จะพัฒนาไปสูํกลุํมธุรกิจ

สินค๎าเกษตร และได๎จัดท าแผนธุรกิจในปีงบประมาณ 2558 – 2562 จากต าบลเป้าหมายที่ได๎จัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีกลุํม/องค์กรเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์แปร

รูปสินค๎าเกษตรผํานเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต๎น รวมทั้งสิ้น 5 กลุํม ประกอบด๎วย 

 1. วิสาหกิจชุมชนแมํบ๎านเกษตรกรคลองห๎วยทราย  

 2. วิสาหกิจชุมชนกลุํมปลายํางสันป่าป๋วย 

 3. วิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมและผลิตข๎าวชุมชนแมํระวาน 

 4. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ๎านเสรีราษฎร์   

 5. วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู๎นวัตวิถีการเลี้ยงจิ้งหรีดบ๎านอยูํดี  

คณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตรได๎พิจารณาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค๎าเกษตร

ของกลุํมเกษตรกรข๎างต๎น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ส าคัญ ประกอบด๎วย การขับเคลื่อนกิจกรรมของ

องค์กร/เกษตรกร, การแปรรูปผลผลิตของกลุํมเพื่อยกระดับไปสูํเกษตรอุตสาหกรรม , ความคิดสร๎างสรรค์

ในเชิงนวัตกรรม, ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม, รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และแผนการตลาด ผลการ

พิจารณาให๎คะแนนผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตรปรากฏดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอบแห๎งของกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ๎าน 

                    เสรีราษฎร์ ได๎คะแนน รวม 255 คะแนน   

ล าดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ข๎าวสารของกลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมและผลิตข๎าวชุมชน 

                    แมํระวาน ได๎คะแนนรวม 236 คะแนน 

ล าดับที่ 3 ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไขํของศูนย์เรียนรู๎นวัตวิถีการเลี้ยงจิ้งหรีดบ๎านอยูํดี ได๎คะแนน 

                    รวม 226 คะแนน  
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ล าดับที่ 4 ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปจากเหนือเขื่อนภูมิพลของกลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมปลายําง 

                     สันป่าป๋วย ได๎คะแนนรวม 214 คะแนน  

ล าดับที่ 5 ผลิตภัณฑ์กล๎วยเอนไซม์ฉาบของกลุํมวิสาหกิจชุมชนแมํบ๎านเกษตรกรบ๎าน 

                              หนองบัวใต๎ ได๎คะแนนรวม 209 คะแนน   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสาหกิจชุมชน 

เกษตรผสมผสานบ๎านเสรีราษฎร์ 

วิสาหกิจชุมชนกลํุมสํงเสริมและ

ผลิตข๎าวชุมชนแมํระวาน 

ศูนย์เรียนรู๎นวัตวิถีการเลี้ยง

จิ้งหรดีบ๎านอยูํด ี

วิสาหกิจชุมชน 

กลํุมปลายําง 

สันป่าป๋วย  

 

วิสาหกิจชุมชน

แมํบ๎าน

เกษตรกรบ๎าน                             

หนองบัวใต ๎
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. 2553 ได๎ก าหนดให๎สภาเกษตรกรแหํงชาติ 

สภาเกษตรกรจังหวัด มีบทบาทหน๎าที่ในการประสานงานและบูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อการพัฒนา

และแก๎ปัญหาด๎านการเกษตร พัฒนาเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใน

ปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลได๎มีนโยบายให๎หนํวยงานตํางๆ เชื่อมโยงการท างานในลักษณะของการ 

บูรณาการตามแนวทางประชารัฐ โดยมีการจัดสรรงบประมาณรองรับชัดเจน จัดแบํงเป็น  

(1) งบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน (Function)  

(2) งบประมาณเพื่อการบูรณาการในการด าเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ (Agenda)  

(3) งบประมาณเพื่อการบูรณาการใน การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area)    

  ดังนั้น บทบาทหน๎าที่ในการประสานงานและบูรณาการหนํวยงานตํางๆ เพื่อการพัฒนาและ

แก๎ปัญหาด๎านการเกษตร จึงเป็นภารกิจทั้งของสภาเกษตรกรแหํงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ตลอดจน

เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่มีเป้าประสงค์ให๎เกิดการเชื่อมโยงการท างานในลักษณะของการบูรณาการ

ของภาคสํวนตํางๆ ด๎วย เพื่อให๎การพัฒนาและแก๎ไขปัญหาด๎านการเกษตรเกิดผลในทางปฏิบัติอยํางเป็น

รูปธรรมโดยการเชื่อมโยงการด าเนินงานจากทุกภาคสํวน ส านักงานสภาเกษตรกรแหํงชาติจึงก าหนดให๎  

สภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินงานกิจกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก๎ปัญหาด๎านการเกษตร  

  โดยในปีงบประมาณ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎บูรณาการความรํวมมือกับ

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพื้นที่ ในการจัดการพัฒนาและแก๎ปัญหาด๎านการเกษตรให๎แกํเกษตรกรจังหวัด

ตาก รวม 5 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการกินของไทย ใชข้องไทย สรา้งชุมชนไทยใหเ้ขม้แข็ง  

    ‘จริงใจ Farmers’ Market’ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎บูรณาการความรํวมกับ กลุํม Central Group โดย

ห๎างสรรพสินค๎าโรบินสันไลฟ์สไตล์แมํสอด สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในจังหวัดตาก 

ด าเนินงานโครงการกินของไทย ใช๎ของไทย สร๎างชุมชนไทยให๎เข๎มแข็ง “จริงใจ Farmers’ Market ” 

มีวัตถุประสงค์ในการสร๎างหนํวยธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ถํายทอดองค์ความรู๎เรื่องการ 

ค๎าปลีกให๎แกํเกษตรกรท าให๎ชุมชนเข๎มแข็ง ตลอดจนเป็นชํองทางการกระจายสินค๎าให๎เกษตรกรและเปิด

โอกาสให๎เกษตรกรพบปะผ๎ูซื้อโดยตรง ซึ่งโครงการฯ ข๎างต๎น กลุํม Central Group ได๎เปิดโอกาสให๎กลุํม

วิสาหกิจชุมชน/กลุํมเกษตรกร และ young smart farmer โดยการประสานงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก จ านวน 22 กลุํม น าผลิตภัณฑ์สินค๎าไปจ าหนําย  ภายในบริเวณห๎างสรรพสินค๎าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 

แมํสอด อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก  

 

กิจกรรมบูรณาการขบัเคลื่อนการพฒันา 

และแกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตร 
ดา้นการเกษตร

 

2 
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  โครงการฯ ข๎างต๎น ได๎รับเกียรติจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผ๎ูวําราชการจังหวัดตาก 

และนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดตาก รํวมเป็นประธานเปิดงาน ” จริงใจ ฟาร์ม

เมอร์ มาร์เก็ต ” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยมีนายอริยะ สุนันทะนาม ผ๎ูจัดการทั่วไป ศูนย์การค๎าโรบิน

สันไลฟ์สไตล์แมํสอด พร๎อมด๎วย วําที่ร๎อยตรีหญิงกัญญารัตน์  เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอ าเภอแมํสอด 

หัวหน๎าสํวนราชการ ประธานสภาเกษตรจังหวัดตาก (รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ 1 แทน) 

หอการค๎าจังหวัดตาก พาณิชย์จังหวัดตาก และ เกษตรอ าเภอแมํสอด เข๎ารํวมงาน โดยงานดังกลําวจัดขึ้น

ระหวํางวันที่ 25 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562 มีรายได๎จากการจ าหนํายผลผลิตทางการเกษตรรวมกวํา 

232,200 บาท 
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2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจน (ต่อยอด  

    ปี 2562) และจดัตั้งศูนยเ์รียนรูส้ายใยสองแผ่นดิน (เกษตรอินทรียบ์น 

    พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง) วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสงัคม 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎บูรณาการประสานความรํวมมือกับ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ 

มูลนิธิพุทธรักษา และเรือนจ ากลางตาก ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก๎ไข

ปัญหาความยากจน และจัดตั้งศูนย์เรียนรู๎สายใยสองแผํนดิน (เกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง) 

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เริ่มด าเนินการในพื้นที่เรือนจ ากลางตาก ซึ่งมีที่ตั้งอยูํในพื้นที่ต าบลวังหิน อ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได๎ตํอยอดการขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ ข๎างต๎น สูํการน า

รํองการน าผลผลิตสินค๎าเกษตร (พืชผักสมุนไพร) มาแปรรูปอบแห๎งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ผักอัดเม็ด” 

เชื่อมโยงกับแนวทางฟื้นฟูและสร๎างอาชีพด๎านการเกษตรให๎แกํผ๎ูพ๎นจากการคุมประพฤติและผ๎ูผํานการฟื้นฟู

สมรรถภาพผ๎ูติดยาเสพติด เพื่อให๎มีทักษะและอาชีพภายหลังพ๎นโทษ ภายใต๎โครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิ ต 

เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจน เป็นการพัฒนาศักยภาพของผ๎ูต๎องขัง "เรือนจ ากลางตาก" และเป็นการเตรียม

ความพร๎อมในการกลับเข๎าสูํสังคมเมื่อพ๎นโทษ ด๎วยอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎

สนับสนุนการจัดท าโครงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดตาก เพื่อจัดหาเตา

อบรมร๎อนแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชผักอบแห๎ง และโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยให๎แกํเรือนจ ากลางตาก สร๎าง

มูลคําเพ่ิมจากการแปรรูปเศษพืชผักอบแห๎ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ รํวมกับมูลนิธิ

กฤษณา ไกรสินธ์ุ ปัจจุบันอยูํระหวํางหาจุดคุ๎มทุนผลิตแปรรูปและน าเสนอผลิตภัณฑ์ตํอผ๎ูบริโภค หากมีผล

ตอบรับที่ดีจะมีการขยายผลให๎แกํเกษตรกร/กลุํมเกษตรกร ในรูปแบบ “การขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง

ประชารัฐ (การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํ : D6)” ซึ่งให๎ความส าคัญตํอภาคเอกชนในการมีสํวนรํวมพัฒนา

สังคม โดยภาคเกษตรกรรมมุํงเน๎นให๎มีการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายตาม

ความต๎องการตลาด พัฒนาชํองทางการตลาดใหมํๆ ตํอไป  

 นอกจากนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก รํวมกับ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ  และมูลนิธิพุทธรักษา ยังได๎

ริเริ่มจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎คัดเลือกกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พื้นที่ ม.2 ต.แมํปะ อ.แมํสอด จ.ตาก ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู๎สายใย

สองแผํนดิน (เกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง) วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เป็นแหลํงถํายทอดองค์

ความรู๎การผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยให๎แกํเกษตรกร ผ๎ูด๎อยโอกาส และเยาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก จ านวน  

1 แหํง โดยกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจาก 

มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ และมูลนิธิพุทธรักษา รวม 200,000 บาท ในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และแปลง

เกษตรให๎เป็นแบบอยํางในการท าแปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดตากด๎วย 
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3. กิจกรรมบูรณาการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ลุ่มน ้าวงัตอนล่าง พ้ืนท่ีจงัหวดัตาก 

     สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อ.พ.ก.) ของจังหวัด

ตาก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎เสนอวาระพิจารณา 

ข๎อหารือการบริหารจัดการน้ าลุํมน้ าวัง เพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและล าน้ าวังแห๎งขอด สํงผลกระทบ

ตํอน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยมติที่ประชุมได๎มอบหมายให๎ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดตาก น าข๎อหารือฯ ดังกลําวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการลุํมน้ าวังเพื่อพิจารณา 

แนวทางการพัฒนาลุํมน้ าวัง ประกอบกับสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎แจ๎งผลการพิจารณาเรื่องการปรับ

แผนการระบายน้ าเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล๎งลุํมน้ าวังตอนลําง ตามข๎อ

ร๎องขอของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จากส านักงานชลประทานที่ 2 เห็นวําไมํควรที่จะสํงน้ าในเขื่อนกิ่วคอหมา

และเขื่อนกิ่วลมไปแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งพื้นที่อ าเภอสามเงาและอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก เนื่องจากจะ

สูญเสียน้ าปริมาณมากจนอาจกระทบตํอปริมาณน้ าที่จะต๎องส ารองไว๎ใช๎ ส าหรับการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่

ดังกลําวมีความเห็นวําในระยะเรํงดํวนควรหาแหลํงน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดกลาง อํางเก็ บน้ าขนาดเล็ก หรือ

แหลํงน้ าอ่ืนๆ ที่อยูํใกล๎เคียงไปชํวยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล๎งกํอน ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก

รํวมกับส านักงานทรัพยากรน้ าแหํงชาติ จึงได๎มีการประชุมหารือรํวมกับปลัดอ าเภอสามเงาและอ าเภอบ๎าน

ตาก องค์การบริหารสํวนต าบลที่ได๎รับผลกระทบพื้นที่จั งหวัดตาก ประกอบด๎วย ต าบลวังจันทร์, ต าบล

ยกกระบัตร ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก และต าบลตากตก ต าบลแมํสลิด อ าเภอบ๎านตาก 

จังหวัดตาก รวม 5 ต าบล 2 อ าเภอ  พร๎อมด๎วยผ๎ูอ านวยการโครงการชลประทานตาก ผ๎ูแทนสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก และภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อรับทราบปัญหาและหารือแนวทางแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและ

ปัญหาภัยแล๎งในพื้นที่ดังกลําวรํวมกัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนต าบล 

วังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก และ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห๎องประชุมอํางเก็บน้ าผาวิ่งชู๎ อ าเภอ 

แมํพริก จังหวัดล าปาง พร๎อมกับกลุํมผ๎ูใช๎น้ าอํางเก็บน้ าผาวิ่งชู๎ สรุปสาระส าคัญได๎ดังนี้ 

  ส านักงานทรัพยากรน้ าแหํงชาติ ภาค 1 ได๎ตรวจสอบปริมาณน้ าในอํางเก็บน้ าผาวิ่งชู๎ 

อ าเภอแมํพริก จังหวัดล าปาง และเห็นวํามีความเป็นไปได๎ในการระบายน้ าจากอํางเก็บน้ าดังกลําวไปยัง 

ลุํมน้ าวังเขตพื้นที่จังหวัดตากด๎วยมีระยะทางหํางกันเพียง 30 กิโลเมตร อยํางไรก็ตาม ภายหลังลงพื้นที่

ส ารวจปริมาณน้ าในอํางเก็บน้ าผาวิ่งชู๎และรับทราบข๎อจ ากัด ความจ าเป็นใช๎น้ าของราษฎรบริเวณรอบอําง

เก็บน้ าแล๎วพบวําน้ าในอํางมีปริมาณไมํเพียงพอตํอการระบายน้ ามายังพื้นที่จังหวัดตาก อยํางไรก็ตามได๎มี

การหารือแนวทางแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎นให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งประสบปัญหาขาด

แคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนี้ 
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   1) ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่อ าเภอสามเงาและอ าเภอบ๎านตาก 

มีหนังสือถึงผ๎ูอ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 กรมทรัพยากรน้ า เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุน 

รถบรรทุกน้ าและเครื่องสูบน้ าจากแหลํงน้ าใกล๎เคียง เชํน หนองช า หนองตีนดอย ไปเติมถังเก็บน้ าเพื่อผลิต

ประปาหมูํบ๎าน โดยสํวนของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 กรมทรัพยากรน้ า จะเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จํายใน

สํวนของคําน้ ามันเชื้อเพลิงและคําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ให๎ในเบื้องต๎น 

   2) ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลในพื้นที่อ าเภอสามเงาและอ าเภอบ๎านตาก  

มีหนังสือรายงานไปยังอ าเภอสามเงาและอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุน

เครื่องสูบน้ าระยะไกลพร๎อมรถบรรทุกน้ าจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากในการ

ชํวยเหลือ อนึ่ง ในคราวประชุมหารือฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ๎ูแทนส านักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดตาก ได๎ให๎ข๎อมูลวํากรณีคําใช๎จําย อาทิ คําน้ ามันเชื้อเพลิง จักสามารถขอรับงบประมาณ

สนับสนุนได๎ตํอเมื่อในพื้นที่ดงักลําวมีการประกาศภัยพิบัติภัยแล๎ว  
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4. โครงการพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ (SME STARTUP) 

  ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก บูรณาการขับเคลื่อนการด าเนิ นงานโครงการ

ผ๎ูประกอบการรายใหมํรํวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ซึ่งได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานสํงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผ๎ูประกอบการ 

(Entrepreneurship Course) ภายใต๎โครงการพัฒนาผ๎ูประกอบการรายใหมํ (Early Stage) 

ปีงบประมาณ 2563 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพให๎ผ๎ูประกอบการสามารถสร๎างความเข๎มแข็งได๎อยําง

ยั่งยืน อีกทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพเชิงลึก ในด๎านตํางๆ อาทิ ด๎านมาตรฐานสินค๎า การปรับปรุง

กระบวนการผลิต การลดขั้นตอนกระบวนการผลิต เป็นต๎น 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตากประสานเกษตรกร/กลุํมเกษตรกร เข๎ารํวมการโครงการฯ 

รวม 3 กลุํม ประกอบด๎วย กลุํมเกษตรกรผ๎ูปลูกกาแฟ, กลุํมเกษตรกรผ๎ูปลูกบุก และกลุํมเกษตรกรผ๎ูปลูก

พืชผักสมุนไพร โดยสมาชิกกลุํมเกษตรกรข๎างต๎น ได๎รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็น

ผ๎ูประกอบการ (Entrepreneurship Course) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ณ ห๎องประชุมโรงแรมตาก 

อันดามันรีสอร์ท อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมฯ รวมกวํา 40 ราย และ

ด าเนินการจัดให๎กลุํมเกษตรกรได๎พัฒนาเชิงลึก โดยเชิญที่ปรึกษาผ๎ูเชี่ยวชาญให๎ค าแนะน าแกํกลุํมเกษตรกร 

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ ห๎องประชุมโรงแรมตากอันดามันรีสอร์ท อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทั้งนี้ 

ภายใต๎แผนการด าเนินงานโครงการฯ ข๎างต๎น ทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  จักได๎สนับสนุนการ

จัดท าข๎อเสนอโครงการฯ ให๎แกํกลุํมเกษตรกร เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตร รวมถึงเชื่อมโยงสินค๎าเข๎าสํูการสํงเสริมการตลาดตํอไป 
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5. กิจกรรมประสานการแกปั้ญหาหน้ีสินและการไม่ไดร้ับความเป็นธรรม 

   ของเกษตรกร 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบ แผนแมํบทพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  

ซึ่งเสนอโดยสภาเกษตรกรแหํงชาติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยได๎มอบหมายให๎

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง น าไปประกอบเป็นแผนการปฏิบัติการตามแผนงานโครงการของแตํละหนํวยงาน  

เพื่อมุํงสูํเป้าหมายของเกษตรกร “องค์กรเกษตรกรเครือขํายเข๎มแข็ง โครงสร๎างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง 

เกษตรกรพึ่งตนเองได๎” และได๎ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญภายใต๎แผนแมํบทที่ส าคัญไว๎  

4 ประเด็น คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาทรัพยากรบุคคลและความเข๎มแข็งขององค์กรเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ๎มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด๎านราคาสินค๎าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การแกไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร๎างความเข๎มแข็งการบริหารจัดการด๎าน 

                   กองทุนการเกษตร 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาแล๎วเห็นวํายุทธศาสตร์ที่ 1 – 3 มีหนํวยงานรับผิดชอบ 

ที่ชัดเจนในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ แตํในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการแก๎ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรนั้น  

ยังไมํมีหนํวยงานรับผิดชอบภารกิจดังกลําวโดยตรง สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงก าหนดให๎ส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากขับเคลื่อนกิจกรรมประสานการแก๎ปัญหาหนี้สินและการไมํได๎รับความเป็นธรรมของ

เกษตรกร 

โดยเป็นหนํวยงานประสานการให๎ความชํวยเหลือแกํเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก ในประเด็น

ดังกลําวอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎บูรณาการ

ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตาก/แมํสอด ส านักงาน

อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแมํสอด)  ส านักงาน

บังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแมํสอด) ฯลฯ เพื่อแก๎ไขปัญหาหนี้สินและความไมํเป็นธรรมให๎แกํเกษตรกร  

รวม 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) ปัญหาการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรบุก” 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎รับหนังสือขอร๎องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากเกษตรกรผ๎ูปลูก

บุกและผ๎ูประกอบการรวบรวม “บุก” จากกรณีการตรวจสอบผลผลิตบุกวําเป็นผลผลิตที่มาจากการ

เพาะปลูกของเกษตรกรตามโครงการสร๎างรายได๎ หรือมาจากการเก็บหาของป่าในพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ

และพื้นที่ป่าอุทยาน เพื่อให๎มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการสินค๎าเกษตร “บุก” ที่ชัดเจน 

เพื่อให๎ความเป็นธรรมตํอทุกฝ่าย สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได๎น าประเด็นฯ ดังกลําว หารือที่ประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อ.พ.ก.) ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2562 วันที่  7 

พฤศจิกายน 2562 ณ ห๎องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดตาก  
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 ผลจากการหารือฯ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ได๎ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการ

บริหารจัดการสินค๎าเกษตร “บุก” โดยได๎มีมีการซักซ๎อมแนวทางการน าหัวบุก (สด) และก าหนดแบบฟอร์ม

หนังสือรับรองการน าพืชสมุนไพร (บุก) ทั้งในกรณีบุกที่ปลูกในพื้นที่มีเอกสารสิทธ์ิ บุกที่ปลูกในโครงการสร๎าง

ป่าสร๎างรายได๎ และบุกที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เคลื่อนที่เข๎าโรงงานหรือน าไปใช๎ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติรํวมกันระหวํางเกษตรกร ผ๎ูประกอบการรวบรวมผลผลิต และเจ๎าหน๎าที่ป่าไม๎ ในพื้นที่จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ (อ.พ.ก.) ของจังหวัดตาก ครั้งที ่7/2562  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
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2) ปัญหาไม่ไดช้ าระเงินค่าโคเน้ือจากสหกรณผ์ูร้บัซ้ือ 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎รับหนังสือขอร๎องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากเกษตรกรกรณี

ไมํได๎รับช าระเงินคําโคเนื้อจากสหกรณ์ผ๎ูรับซื้อ ในเบื้องต๎นส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎ประสาน

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตาก รวมถึงกรม

คุ๎ ม ครองสิ ท ธิ และ เสรี ภาพ  พิ จ ารณาให๎

ค าแนะน าและให๎ความชํวยเหลือด๎านข๎อกฎหมาย

แกํเกษตรกร ตลอดจนจัดประชุมไกลํเกลี่ยข๎อ

พิพาทระหวํางเกษตรผ๎ูเลี้ยงโคเนื้อและตัวแทน

สหกรณ์ตากบีฟ จ ากัด  

 อนึ่ง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไมํ

สามารถประนี ประนอมยอมความกั น ได๎ 

เกษตรกรจึงได๎ร๎องขอความชํวยเหลื อจาก

กองทุนยุติ ธรรมในการด าเนินคดีทางแพํง

เรียกร๎องให๎สหกรณ์ตากบีฟ จ ากัด ช าระเงิน 

คําโคเนื้อแกํเกษตรกร และศาลได๎มีค าพิพากษา

ให๎สหกรณ์ตากบีฟ จ ากัด ช าระเงินพร๎อม

ดอกเบี้ยคืนให๎แกํเกษตรกรด๎วยแล๎ว อยํางไรก็

ตาม ด๎วยปัจจุบันสหกรณ์ตากบีฟ จ ากัด อยูํใน

ขั้นตอนของการช าระบัญชีและคณะผ๎ูช าระบัญชี

จัดท างบการเงิน ซึ่งการปิดบัญชีอาจใช๎ระยะ

เวลานานกวําปกติ เนื่องจากสหกรณ์ไมํได๎ปิด

บัญชีประจ าปี จ านวน 4 บัญชี และปัญหาด๎าน

เอกสารตํางๆ ของสหกรณ์ไมํครบถ๎วน สํงผลให๎

สหกรณ์ไมํสามารถด าเนินการจัดการหนี้สินและ

ทรัพย์สินสหกรณ์ได๎  และจักด าเนินการได๎

ตํอเมื่อได๎ท าการปิดบัญชี ณ วันเลิกสหกรณ์

เรียบร๎อยแล๎ว  
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3) ปัญหาการหน้ีสนิเกษตรกรกบัสหกรณก์ารเกษตร 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎รับข๎อร๎องทุกข์จากเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์รวมใจถวาย 

ในหลวง จ ากัด ถึงกรณีได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 

2019 และประสงค์ร๎องขอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความชํวยเหลือผํอนผันการช าระหนี้สินกับสหกรณ์

การเกษตร 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได๎มีหนังสือขอความอนุเคราะห์อธิบดีกรมสํงเสริมสหกรณ์ 

และสหกรณ์จังหวัดตาก ตามหนังสือที่ สภจ.ตก 0104/30 - 31 ลว 18 พ.ค. 63 พิจารณามาตรการ

ชํวยเหลือ/ผํอนผันการช าระหนี้ให๎แกํสมาชิกสหกรณ์ นั้น อธิบดีกรมสํงเสริ มสหกรณ์ ได๎มีหนังสือที่  

กษ 0005/5811 ลว 3 ก.ค. 63 แจ๎งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎สํงเรื่องให๎สหกรณ์จังหวัดตากพิจารณา

ตรวจสอบข๎อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ โดยให๎รายงานกรมสํงเสริมสหกรณ์ ภายใน 30 วัน 

เบื้องต๎นจากการติดตามจากเกษตรกร สหกรณ์จังหวัดตากได๎มีหนังสือแจ๎งเรื่องการผํอนผันหนี้สินให๎แกํ

เกษตรกรตามรายชื่อท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎ขอความอนุเคราะห์ด๎วยแล๎ว 

 ขอขยายผลการแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก จึงได๎สรุปสาระส าคัญประเด็นข๎อสังเกตจากขอซักถามสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรพื้นที่จังหวัดตาก 

ซึ่งได๎รับผลกระทบถูกด าเนินคดีด๎านหนี้สินในพื้นที่จังหวัดตาก ตลอดจนได๎จัดท าข๎อเสนอแนะเพื่อแก๎ไขปัญหา 

ดังกลําว เพื่อประกอบการน าเสนอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องไว๎ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาและข๎อสังเกต 

 1. การกู๎เงินแตํละครั้งของสหกรณ์ไมํมีการประชุมเพื่อพิจารณาผํานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ/สมาชิกสหกรณ ์

 2. การปลํอยเงินกู๎ให๎สมาชิกสหกรณ์/การกู๎เงินของสหกรณ์ มีการปลํอยเงินกู๎และกู๎เงินเกิน

ความสามารถที่จะช าระหนี้ (มีการปลํอยเงินกู๎ให๎สมาชิกหลายสัญญา ท าให๎สมาชิกขาดความสามารถใน

การช าระหนี้กํอให๎เกิดปัญหาการฟ้องร๎องด าเนินคดีความตามมา) 

 3. การฟ้องร๎องสมาชิกและด าเนินคดีความจะมีการคิดดอกเบี้ยปรับและอาจมีการท า

สัญญาเงินกู๎ใหมํเพื่อปรับขยายระยะเวลา (ไมํมีการปรับโครงสร๎างลดต๎นลดดอก) และต๎องเสียคําธรรมเนียม

ศาลให๎แกํสหกรณ์ผู๎ฟ้อง 

 4. กรณีการปลํอยเงินกู๎แกํสหกรณ์ คณะกรรมการขาดการพิจารณาคุณสมบัติของสหกรณ์

ผ๎ูกู๎ในด๎านความมั่นคงทางการเงิน วํามีความสามารถในการช าระหนี้ มีการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติ

ตามข๎อบังคับของกฎหมาย ระเบียบตํางๆ 

 5. การค้ าประกันมีทั้งใช๎บุคคลค้ าไขว๎และใช๎หลักทรัพย์ค้ าประกัน 

 6. การปิดบัญชี บางสหกรณ์ไมํสามารถปิดได๎ต๎องไปกู๎เงินจากสหกรณ์อ่ืนมาเพื่อปรับปรุง

บัญชี (หากเปิดงวดเงินกู๎จากคณะกรรมการระดับจังหวัดสหกรณ์ดังกลําวก็จะไปด าเนินการขอกู๎เงินเพิ่มเพื่อ

เอาไปปิดเงินกู๎จากสหกรณ์อ่ืน 
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 7. สหกรณ์บางสหกรณ์ไมํสามารถบันทึกบัญชีให๎เป็นปัจจุบันเนื่องจากเงินสดขาด/เกินบัญชี

และไมํมีรายได๎ 

 8. ขาดการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับการท าธุรกรรมด๎านสินเชื่อตั้งแตํ

เริ่มต๎นจนสิ้นกระบวนการ ทั้งสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ 

 9. การบริหารงานและการจัดการไมํเป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ 

 10. สมาชิกหมดความศรัทธาในสหกรณ์    

ข๎อเสนอ/แนวทางแก๎ไขปัญหาของสหกรณ์ 

 1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกสหกรณ์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่สหกรณ์จังหวัด/ตรวจ

บัญชีสหกรณ์/หนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมเพื่อรํวมแก๎ไขปัญหา 

 2. ควรมีการจัดอบรมและการจัดการองค์ความรู๎ การแก๎ไขปัญหาและความบกพรํองของ

สหกรณ์ตลอดจนบทบาท 

 3. ควรมีการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับการท าธุรกรรมด๎านสินเชื่อ

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นกระบวนการ ทั้งสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ (สอบทานวิเคราะห์ความสามารถในการ

ช าระหนี้ทั้งสหกรณ์และสมาชิก กรณีการกู๎เงินหรือรับปัจจัยการผลิต) 

 4. การปลํอยเงินกู๎แกํสหกรณ์ คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของสหกรณ์ผ๎ูกู๎ใน

ด๎านความมั่นคงทางการเงิน วํามีความสามารถในการช าระหนี้ มีการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติตาม

ข๎อบังคับของกฎหมาย ระเบียบตํางๆ 

 5. ควรมีแผนงาน/โครงการรองรับฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้ เพื่อสร๎างโอกาสให๎มีความสามารถ

ช าระหนี้ในภาวะที่เกิดวิกฤตตํางๆ 

 6. ควรใช๎หลักการไกลํเกลี่ยเพ่ือลดปัญหาการฟ้องร๎องและเกิดคดีความ 

 7. การท าสัญญาประนีประนอมยอมความควรมีหนํวยงานกลาง เชํน ศาล/ อัยการ/ บังคับ

คดี เพื่อความเป็นธรรม  

 8. สหกรณ์ไมํควรกู๎เงินมาเพื่อกํอสร๎างอาคาร/หรือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งกํอสร๎าง/

รถยนต์/ยานพาหนะเพื่อการเกษตร ควรผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/สมาชิกสหกรณ์กํอนจะ

ด าเนินการ (ทุกอยํางมีคําเส่ือมที่ไมํกํอให๎เกิดรายได๎) 

 เพื่อแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎

ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชํวยเหลือด๎านคดีความ และแนะน าให๎สหกรณ์ใช๎ประโยชน์จากพระราชบัญญัติ

ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อลดความขัดแย๎งและลดคําใช๎จํายในการด าเนินคดีในชั้นศาลทั้งของ

สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงได๎จัดท าข๎อเสนอโครงการในการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านข๎อกฎหมายและ

ชํองทางการแก๎ไขปัญหาหนี้สินให๎แกํคณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณทั้งในสํวนของส านักงานสภาเกษตรแหํงชาติและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
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การประชุมหารือระหวํางสมาชิกสหกรณร์วมใจถวายในหลวง จ ากัด กับ สนง.ยุตธิรรมจงัหวดัตาก (แมํสอด) 

เมื่อวนัที ่29 มถิุนายน 2563  
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การปฏิบตังิานของสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

ตามพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ. 2553 

การประชุมสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ปีงบประมาณ 2563 

(ตลุาคม 2562 - กนัยายน 2563) 

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

  ปีงบประมาณ 2563 ได๎ด าเนินการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติฯ ในการประชุมหารือ การเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและ

แก๎ไขปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไมํเป็นธรรมเพื่อเสนอ

ปัญหาตํอสภาเกษตรกรแหํงชาติ  รวมทั้งการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้ 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  

       - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

       - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

การประชุมฯ ครั้งใดมีวาระหารือเกี่ยวข๎องกับหนํวยงานอ่ืนๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ได๎เรียนเชิญผ๎ูแทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมหารือในการประชุมฯ เพื่ อให๎สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ได๎รับทราบข๎อมูลข๎อเท็จจริง ตลอดจนมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การ

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด มีวัตถุประสงค์หลักคือการน าข๎อมูลปัญหาและความต๎องการพัฒนาด๎าน

การเกษตร ซึ่งได๎รวบรวมจากผ๎ูแทนเกษตรกรในแตํละพื้นที่ หมูํบ๎าน ต าบล รํวมกันพิจารณาแนวทางแก๎ไข

ปัญหาและพัฒนา ตลอดจนจัดท าแผนงาน/โครงการ และข๎อเสนอเชิงนโยบาย ประสาน/เสนอ หนํวยงาน 

ที่เกี่ยวข๎องเพื่อพิจารณาชํวยเหลือเกษตรกร รวมถึงรํวมก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ ภายใต๎ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหํงชาติรํวมกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากให๎บรรลุ

เป้าหมายฯ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก 

 

 

กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจงัหวดั 
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กิจกรรมการสรา้งเครือข่ายสภาเกษตรกร 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. 2553 ก าหนดให๎สภาเกษตรกรจังหวัด  

มีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานนโยบาย

และการด าเนินงานระหวํางองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหนํวยงานของรัฐ 

สํงเสริมและสนับสนุน เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร การศึกษาการรวมกลุํม การฝึกอบรม และ

การถํายทอดเทคโนโลยี เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตํอสภาเกษตรกรแหํงชาติ เพื่อบูรณาการเป็น

แผนแมํบทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี เสนอนโยบายและแนวทางพัฒนาและแก๎ไขปัญหาภาค

เกษตรกรรม รวมทั้งให๎ค าปรึกษาและข๎อแนะน าแกํเกษตรกร ตลอดจนเตรียมความพร๎อมในการเลือกตั้ง

ผ๎ูแทนเกษตรกร ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีก าหนดครบวาระในการด ารงต าแหนํง ในปี พ.ศ. 2559  

และรักษาการต าแหนํงสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในปี พ.ศ. 2563 

  ดังนั้น เพื่อให๎สภาเกษตรกรจังหวัดตากสามารถสะท๎อนปัญหา แนวทางแก๎ไขปัญหา  

และการพัฒนาการเกษตรจากพื้นที่ได๎อยํางครอบคลุมทุกพื้นที่ ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องรวดเร็ว ตลอดจนเผยแพรํ

และสนับสนุนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหํงชาติได๎อยํางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

แกํเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดจึงจ าเป็นต๎องมีกลไกด าเนินงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากลํางสูํบน  

โดยจัดตั้งเครือขํายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอและเครือขํายสภาเกษตรกรระดับต าบล เป็นสํวนหนึ่งในการ

สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให๎บรรลุ เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. 2553 

การด าเนนิงาน 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก แตํงตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอและคณะ

ผ๎ูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต าบล เพื่อเป็นเครือขํายผ๎ูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนการ

ด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิน 178 คน ในปีงบประมาณ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก สนับสนุนให๎คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อหารือปัญหา

และแนวทางพัฒนาด๎านการเกษตร และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ รวม 2 ครั้ง โดยคณะท างาน/ 

คณะผ๎ูปฏิบัติงาน รํวมกันปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ๆ ก าหนด ในระเบียบสภาเกษตรกรแหํงชาติ วําด๎วย

การจัดตั้งเครือขํายสภาเกษตรกร พ.ศ. 2556 ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ ภายใต๎

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหํงชาติ รวมถึงสะท๎อนสภาพปัญหาและข๎อเสนอแนะด๎านการเกษตรในพื้นที่เสนอ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพ่ือประกอบการจัดท าข๎อเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาระดับจังหวัด และข๎อเสนอเชิง

นโยบายเพ่ือการพัฒนาแก๎ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกร

ระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 ได๎ดังนี้ 

 

 

กิจกรรมการสรา้งเครือข่ายสภาเกษตรกร 

และการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์
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ประชุมครั้งที่ 3/2562 เร่ืองเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม 

วันที่ 26 พ.ย. 62 

- อ.สามเงา  

ณ บ๎านนายปรีชาพล สงค์โพธิ์ 

ม.2 ต.สามเงา 

 

วันที่ 27 พ.ย. 62 

- อ.วงัเจา๎  

ณ ศาลาประชมคมบ๎านนา

แพะ ม.9 ต.นาโบสถ ์

 

วันที่ 28 พ.ย. 62 

- อ.เมืองตาก ณ สนง.สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ศาลา

กลางจังหวัดตาก 

- อ.แมรํะมาด ณ แปลง

สัมมาชีพต๎นแบบฯ นายเครื่อง 

เสมา ม.4 ต.แมํระมาด 

 

วันที่ 29 พ.ย. 62 

- อ.บ๎านตาก ณ ศูนย์เรียนรู๎

ชุมชนบ๎านปากร๎องห๎วยจี้ ม.2  

ต.ตากออก 

- อ.แมสํอด  ณ ห๎องประชุม 

สนง.เกษตรอ าเภอแมํสอด 

 

วันที่ 3 ธ.ค. 62 

- อ.พบพระ ณ ศูนย์เรียนรู๎

เศรษฐกิจพอเพียงบ๎านวาเลํย์

เหนือ ต.วาเลํย์ 

- อ.อุม๎ผาง  

ณ ศาลาประชาคมหมูํท่ี 4 

บ๎านแมํกลอง ต.แมํกลอง 

- อ.ทาํสองยาง  

ณ ห๎องประชุม อบต.แมํต๎าน 

ต.แมํต๎าน 

1) พิจารณาต าบล/กลุํม

เกษตรกรเป้าหมาย 

กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล

และการพัฒนาเป็นเกษตร

อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 

2563 

2) น าเสนอประเด็นปัญหา 

ภัยธรรมชาติ/ราคาสินค๎า

เกษตร/แรงงาน และอ่ืนๆ 

3) นโยบายการประกัน

ราคาผลผลิตเกษตร (ข๎าว 

มันส าปะหลัง ยางพารา 

และปาล์มน้ ามัน) 

1) อ.สามเงา > ต.บ๎านนา / อ.วังเจ๎า > กลุํม

เกษตรอินทรีย์บ๎านดงซํอม / อ.เมืองตาก > ต.แมํท๎อ

และ ต.วังหิน / อ.แมํระมาด > ต.ขะเนจื้อ / อ.บ๎าน

ตาก > ต.สมอโคน / อ.แมํสอด > ต.พระธาตุผา

แดง, ต.แมํกาษา / อ.พบพระ > ต.พบพระ / อ.อุ๎ม

ผาง > ต.อ๎ุงผาง, ต.แมํจัน / อ.ทําสองยาง > ต.ทํา

สองยาง, ต.แมํสอง 
 

2) สรุปประเด็นปัญหา 9 อ าเภอ 

- ปัญหาราคาข๎าวโพดและมันส าปะหลังตกต่ า, 

ล าไยขาดน้ าท าให๎ผลผลิตไมํได๎คุณภาพ  

- ปัญหาภัยแล๎ง การกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในภาคเกษตร 

โดยเฉพาะพื้นที่ลุํมน้ าวังตอนลําง 

- ปัญหาโรคระบาดในโค กระบือ ซึ่งบางครั้ง

หนํวยงานที่รับผิดชอบก็ให๎การชํวยเหลือไมํทัน ท าให๎

เกิดความเสียหายเป็นวงกว๎าง  

- ปัญหาแรงงานนอกระบบ คําแรงที่คํอนข๎างสูงท า

ให๎ต๎นทุนการผลิตสูงตามไปด๎วย 

- ปัญหาโรคระบาดในพืชที่ได๎รับการชํวยเหลือจาก

ภาครัฐคํอนข๎างลําช๎า  

  

3) สรุปความคิดเห็นตํอนโนบายการประกันราคา

ผลผลิต มีท้ังผลดีและผลเสีย เสนอขอให๎การชดเชย

ครอบคลุมระยะเวลาการผลิต เชํน ประกันราคาข๎าว 

ผลผลิตที่ได๎คํอนข๎างค่ าเพราะเกษตรกรเรํงเก็บเก่ียว

เพ่ือให๎ทันระยะเวลาที่โครงการก าหนด 
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ประชุมครั้งที่ 1/2563 เร่ืองเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม 

วันที่ 15 ม.ค. 63 

- อ.แมรํะมาด ณ แปลง

สัมมาชีพต๎นแบบฯ นาย

เครื่อง เสมา ม.4 ต.แมํ

ระมาด 

- อ.อุม๎ผาง ณ ศาลา

ประชาคมหมูทํี่ 4 บ๎านแมํ

กลอง ต.แมํกลอง 

- อ.แมสํอด  ณ ห๎องประชุม 

สนง.เกษตรอ าเภอแมํสอด 

- อ.วงัเจา๎ ณ ศาลาประชม

คมบ๎านนาแพะ ม.9 ต.นา

โบสถ ์

 

วันที่ 16 ม.ค. 63 

- อ.เมืองตาก ณ บ๎านนาย

ประนอม อํอนนุํม ม.2  

ต.โป่งแดง 

- อ.ทาํสองยาง ณ ห๎อง

ประชุม อบต.แมํต๎าน ต.แมํ

ต๎าน 

- อ.บ๎านตาก ณ ห๎องประชุม 

อบต.ตากออก ต.ตากออก 

 

วันที่ 17 ม.ค. 63 

- อ.พบพระ ณ ไรํปฐมเพชร  

ม.6 ต.ชํองแคบ 

- อ.สามเงา ณ บ๎านนาง

จุฑามาศ ขวัญใจ ม.7  

ต.วังจันทร์ 

 

1) น าเสนอประเด็นปัญหา 

ภัยธรรมชาติ/ราคาสินค๎า

เกษตร/แรงงาน และอ่ืนๆ 

2) นโยบายการประกัน

ราคาผลผลิตเกษตร (มัน

ส าปะหลัง ข๎าวโพดเลี้ยง

สัตว์) 

1) สรุปประเด็นปัญหา 9 อ าเภอ 

- ปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอ าเภอฝ่ัง

ตะวันออกจะพบปัญหาภัยแล๎ง ขาดแคลนน้ า

ส าหรับภาคการเกษตร สํงผลให๎ผลผลิตไมํมี

คุณภาพและได๎รับความเสียหายเนื่องจากไมํมีน้ า

เพียงพอส าหรับการผลิต 

- ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เกิดจากพํอค๎าคน

กลางรับซื้อ เกษตรกรขาดการรวมกลุํมในการ

ตํอรองราคา 

- ปัญหาแรงงานตํางด๎าว ที่มีคําแรงคํอนข๎างสูง 

ท าให๎เกษตรกรจ๎างแรงงานเหลํานี้ไมํไหว  

 

2) สรุปความคิดเห็นตํอนโนบายการประกันราคา

ผลผลิต โครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูก

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ที่ก าหนดให๎สิทธิ

เกษตรกรท่ีเพาะปลูกตั้งแตํเดือน ก.ค. 63 – พ.ค.

63 จะสํงผลกระทบตํอเกษตรกรท่ีขึ้นเพาะปลูก

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือน พ.ค.62 และ มิ.ย.62 

เสียสิทธิ์ในการเข๎ารํวมโครงการฯ 
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นอกจากนี้ คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอและคณะผ๎ูปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

ระดับต าบล 9 อ าเภอ ได๎รํวมในการปฏิบัติงานกับสํวนราชการ ตามนโยบายของจังหวัดตาก งานสภา

เกษตรกรแหํงชาติและงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในเรื่องตํางๆ ดังนี้ 

   1. ประสานแจ๎งข๎อมูลสถานการณ์ปัญหาเรํงดํวนทางการเกษตรในพื้นที่ให๎

หนํวยงานที่รับผิดชอบทราบเพ่ือพิจารณาแนวทางการชํวยเหลือ ดังนี้ 

           1.1) ติดตามและรายงานข๎อมูลสถานการณ์ภัยธรรมชาติ/โรคพืช-สัตว์/

สถานการณ์ราคาผลผลิตสินค๎าเกษตรที่อาจสํงผลให๎สภาเกษตรกรจังหวัดตากและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

ระดับพื้นที่ทราบและพิจารณาให๎การชํวยเหลือ 

    1.2) รวบรวมและประสานแจ๎งข๎อมูลความต๎องการการชํวยเหลือจาก

ภาครัฐ อาทิ ปัญหาหนี้สิน ที่ดินท ากิน ราคาสินค๎าเกษตรและการไมํได๎รับความเป็นธรรมของเกษตรกร 

   2. รํวมด าเนินการมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายภาครัฐเพื่อชํวยเหลือเกษตรกร 

    2.1) รํวมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามค าสั่ง

กระทรวงยุติธรรม ที่ 570/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยให๎มีบทบาทหน๎าที่ สํงเสริม สนับสนุน 

และประสานงานการด าเนินงานของสํวนราชการ หนํวยงานและองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ในการ

เสริมสร๎างการเข๎าถึงความยุติธรรมของชุมชน  

    2.2) สนับสนุนข๎อมูลปัญหาหนี้สินและที่ดินท ากิน ให๎แกํสมาชิก 

สภาเกษตรกรจังหวัดในเขตพื้นที่อ าเภอ ประกอบการด าเนินงานในฐานะคณะอนุกรรมการชํวยเหลือ

เกษตรกรและผ๎ูยากจนระดับอ าเภอ/จังหวัดตาก ตามค าสั่งคณะกรรมการชํวยเหลือเกษตรและผ๎ูยากจน  

ที่ 2/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และคณะกรรมการประสานการแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรจังหวัด

ตาก ตามค าสั่งจังหวัดตาก ที่  1729/2558 ลงวันที่  2 สิงหาคม 2558 และ ที่  2001/2559 ลงวันที่  

8 กันยายน 2559 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานการแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและแตํงตั้งคณะกรรมการ

ประสานหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด 

   3. ประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการเกษตร และการด าเนินงานของ

สภาเกษตรกรแหํงชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด ให๎เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทราบ 

   4. สนับสนุน สํงเสริม และประสานการถํายทอดองค์ความรู๎ การรวมกลุํมฯการ

แก๎ไขปัญหาแกํเกษตรกร ยุวเกษตรกร กลุํมเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอแมํสอด / อ าเภออ๎ุมผาง 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอเมืองตาก / อ าเภอวังเจ๎า 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอพบพระ / อ าเภอทําสองยาง 
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การส่ือสารประชาสมัพนัธ ์

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีภารกิจส าคัญในการคุ๎มครองและรักษาประโยชน์ของ

เกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด สํงเสริมให๎เกษตรกรได๎รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้ง

สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์รํวมกันของเกษตรกร  

เพื่อสนับสนุนการมีสํวนรํวมของเกษตรกร ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอยําง

เป็นระบบให๎เป็นไปเพื่อเกษตรกรอยํางแท๎จริง ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. 2553 

หมวด 4 มาตรา 38 (3) ก าหนดให๎ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให๎เกษตรกร และองค์กร

เกษตรกรได๎ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

  ภาพลักษณ์ท่ีดีของสภาเกษตรกรจังหวัด มาจากประสิทธิภาพของผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็น

ที่ประจักษ์แกํสาธารณะ และความพึงพอใจของเกษตรกร รวมทั้งความคาดหวังที่มีตํอสภาเกษตรกรจังหวัด 

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพรํนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ผลการด าเนินงานและการ

ติดตามแก๎ไขปัญหาด๎านเกษตรกรรรมของจังหวัด จึงถือเป็นความจ าเป็นอยํางยิ่งในการสร๎างความเชื่อมั่น 

ศรัทธา ตลอดจนสร๎างความเข๎าใจอันดีของเกษตรกร ซึ่งจะน าไปสูํการให๎ความรํวมมือในการมีสํวนรํวมของ

เกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอยํางเป็นระบบ ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก จึงได๎จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อน าเสนอข๎อมูลการด าเนินงานของสภาเกษตรกรแหํงชาติ/  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/เครือขํายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะท างาน/ผ๎ูแทนเกษตรกร/

พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และข๎อมูลขําวสารด๎านการเกษตรที่ส าคัญ ตลอดจนนโยบาย

ของภาครัฐที่เกี่ยวข๎องผํานชํองทางตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

 เวบ็ไซต์ ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก  :   www.nfctak.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 54 ~ 
 

http://www.nfctak.com/


 

 สื่อ Social Media (Facebook)  : www.facebook.com/nfc.tak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สื่อ Social Media (Line)   :   ID line : nfctak เบอร์โทรศัพท์ 088-278-1280 
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http://www.facebook.com/nfc.tak


 

 สื่อวีดทีศัน ์(VTR)  :  ผําน YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สื่อวิทย ุ

ด าเนินรายการ “พูดจาภาษาเกษตร” 

ผํานสื่อวิทยุ คลื่น FM 102 MHz. และ 103.75 MHz. 

พร๎อมกัน 2 สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง

ประเทศไทยจังหวัดตาก (สวท.ตาก) และสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแหํงประเทศไทยแมํสอด (สวท.แมํสอด)  

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.00 – 7.00 น. โดยประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก หรือผ๎ูแทน (สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก) ประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ขําวสารด๎านการเกษตร แผนงาน และโครงการจาก

ภาครัฐ อันเป็นประโยชน์แกํเกษตรกร ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากผ๎ูใหญํบ๎าน/ก านัน แตํละหมูํบ๎าน เปิดเสียง

ตามสายกระจายขําวเป็นประจ าทุกวัน 
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 สื่อสิง่พมิพ์  :  รายงานประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาํวประชาสมัพนัธ์ 
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ด๎วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหํงชาติ พ.ศ. 2553 ก าหนดให๎สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีอ านาจหน๎าที่ พัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานและเสนอ

นโยบายแนวทางในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทาง

เกษตรกรรมที่ไมํเป็นธรรม นโยบายระหวํางองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ

หนํวยงานของรัฐ  

ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได๎ด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับต าบล และการขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาหนี้สิน การแก๎ไขปัญหาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร การแก๎ไข

ปัญหาที่ดินท ากิน การแก๎ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไมํได๎รับความเป็นธรรม ภายใต๎

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหํงชาติมาอยํางตํอเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ได๎วิเคราะห์ข๎อมูลสภาพปัญหาและความต๎องการของเกษตรกร จัดท าข๎อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา

และแก๎ไขปัญหาเกษตรกรรม เสนอสภาเกษตรกรแหํงชาติและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาใช๎เป็นข๎อมูล

ประกอบการก าหนดนโยบาย/มาตรการในภาพรวมระดับจังหวัด/ระดับประเทศ เพื่อชํวยแก๎ไขปัญหาและ

พัฒนาภาคเกษตรกรรม ดังตํอไปนี้   

     ขอ้เสนอแนวทางการบริหารจดัการการประกนัราคาขา้วโพดเล้ียงสตัว ์

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เห็นชอบในหลักการโครงการ

ประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 เพื่อชํวยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเรํงดํวน

ของรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได๎มีมติในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ประกอบกับประกาศ

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์ราคากลางอ๎างอิงโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูก

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การด าเนินโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูก

ข๎าวโพดเลี้ยวสัตว์ ปี 2562/63 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และเรื่องก าหนดราคากลางเกณฑ์กลางอ๎างอิง

และการชดเชยสํวนตํางราคาตามโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 

(งวดที่ 1) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีสาระส าคัญหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การด าเนินโครงการฯ ดังนี้  

           1) โครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ชนิดข๎าวโพด

เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ด าเนินการ ประกันรายได๎ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ในพื้นที่เพาะปลูกข๎าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ราคาและปริมาณประกันรายได๎ ก าหนดราคาและปริมาณประกันรายได๎เกษตรกร  

กิจกรรมจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เพื่อการพฒันาแกไ้ขปัญหาเกษตรกรรม 

    ระดบัจงัหวดั 
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ผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ความชื้น 14.5% กก.ละ 8.50 บาท ไมํเกิ น

ครัวเรือนละ 30 ไรํ ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 

            2) เกษตรกรผ๎ูมีสิทธิได๎รับเงินสํวนตําง ได๎แกํ เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนผ๎ูปลูกและแจ๎ง

ระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ชํวงเวลาเพาะปลูกระหวํางวันที่ 

1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาใช๎สิทธิ ใช๎สิทธิได๎ในชํวงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว๎ใน

ทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลจะจํายเงินสํวนตํางครั้งแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ส าหรับเกษตรกรที่เก็บ

เกี่ยวตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2562 ให๎มีสิทธิรับเงินชดเชยในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจําย

ตํอไปทุกวันที่ 20 ของเดือนจนถึงระยะเวลาส้ินสุดการรับสิทธิชดเชยตามโครงการฯ 31 ตุลาคม 2563 

               3) มาตรการบริหารจัดการข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 การบริหารจัดการการน าเข๎า

โดยก าหนดชํวงเวลาการน าเข๎าให๎น าเข๎าเฉพาะชํวงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ของทุกปี ยกเว๎น อคส. หาก

มีนโยบายให๎น าเข๎าการควบคุมการขนย๎ายในพื้นที่ติดชายแดนเพื่อนบ๎าน ก าหนดสัดสํวนการน าเข๎าข๎าวสาลี

ตํอการรับซื้อข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 : 3        

  4) ก าหนดราคากลางเกณฑ์กลางอ๎างอิงและการชดเชยสํวนตํางราคาตามโครงการ

ประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 (งวดที่ 1) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ส าหรับ

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมสํงเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแตํ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และเก็บเกี่ยวตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 19 ธันวาคม 2562 ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ชนิดความชื้นไมํเกิน 14.5% กิโลกรัมละ 8.21 บาท การชดเชยสํวนตํางระหวํางราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 

8.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ๎างอิง มีสํวนตํางที่ ธ.ก.ส. ใช๎ในการจํายให๎แกํเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ส าหรับการจํายเงินงวดวันที่ 1 คือ กิโลกรัมละ 0.29 บาท       

ประเด็นปัญหา 

  1) จากการลงพื้นที่รับฟังความเห็นเกษตรกรในการด าเนินงานภายใต๎โครงการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล และติดตามโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์   

ปี 2562/63 พบวํา ราคาข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายให๎กับพํอค๎า/สหกรณ์/ลานรับชื้อ แตํละจุดรับชื้อ

จังหวัดตาก ระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 19 ธันวาคม 2562  ต่ ากวําก าหนดราคากลางเกณฑ์กลาง

อ๎างอิง เพื่อชดเชยสํวนตํางราคาตามโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 

(งวดที่ 1) โดยราคารับซื้อข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) เฉลี่ย 6.70 – 7.80 บาท/กิโลกรัม ประกอบกับเมื่อ

ตรวจสอบฐานข๎อมูลเกษตรกรผ๎ูขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมสํงเสริมการเกษตร 

จังหวัดตาก มีเกษตรกรเพาะปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหวํางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2563 ที่สามารถเข๎ารํวมโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562/63 รวมทั้งสิ้น 

6,104 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 102,869.92 ไรํ (คิดเป็นร๎อยละ 24.76 ของครัวเรือนทั้งหมด และ ร๎อยละ 
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20.49 ของพื้นที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสํงเสริมการเกษตร) โดยมีเกษตรกรผ๎ูปลู ก

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ กํอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ชํวงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) 

จ านวน 18,552 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 399,222.85 ไรํ ซ่ึงไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการได๎  

  2) ตามที่ภาครัฐก าหนดการบริหารจัดการ การน าเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อน

บ๎าน โดยก าหนดชํวงเวลาการน าเข๎า ให๎น าเข๎าเฉพาะชํวงกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ของทุกปี นั้น ปัจจุบันมีการ

ลักลอบการน าเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ๎านตามแนวชายแดนจ านวนมาก แม๎วําจะมีการ

ตรวจสอบจับกุมโดยศุลกากรจ านวนหนึ่ง แตํเนื่องจากมีระยะทางตามแนวเขตชายแดนมากกวํา 500 ก.ม.  

จึงยากตํอการป้องกันและปราบปรามจับกุม สํงผลให๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดตากได๎รับ

ความเดือดร๎อนด๎านราคารับซื้อข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลดลงอยํางตํอเนื่อง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 ราคารับ

ซื้อในพื้นที่จังหวัดตาก เฉลี่ย 5.60 – 7.00 บาท  

  จากประเด็นปัญหาข๎างต๎น สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาแล๎วเห็นวําโครงการประกัน

รายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ที่ก าหนดให๎สิทธิเกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแตํเดือน  

ก.ค. 63 – พ.ค. 63 จะสํงผลกระทบตํอเกษตรกรที่เพาะปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือน พ.ค.62 และ มิ.ย. 62 

เสียสิทธ์ิในการเข๎ารํวมโครงการฯ ดังกลําว จึงได๎จัดท าข๎อเสนอแนวทางการบริหารจัดการการประกันราคา

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสนออธิบดีกรมการค๎าภายใน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) พิจารณาชํวยเหลือเกษตรกร ดังนี้ 

ข๎อเสนอ 

  เพื่อให๎โครงการประกันราคาข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ของภาครัฐ สามารถชํวยเหลือ

เกษตรกรชดเชยราคาผลผลิตให๎แกํเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ได๎ตามวัตถุประสงค์ โครงการฯ  

อยํางแท๎จริง สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

(นบขพ.) พิจารณาข๎อมูลข๎อเท็จจริงในระดับพื้นที่ ประกอบการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ

ประกันราคาข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63  ดังนี้ 

  1) พิจารณาให๎สิทธิเกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 

2562/63 กับกรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข๎ารํวมโครงการประกันราคาข๎าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 (เริ่มตั้งแตํ พ.ค. 62 เป็นต๎นไป) เชํนเดียวกับโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ู 

ปลูกข๎าวและมันส าปะหลัง ที่ให๎สิทธิแกํเกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสํงเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 

2562/63 

  2) การก าหนดเกณฑ์กลางราคาอ๎างอิง เสนอให๎ความส าคัญกับ Zoning พื้นที่ปลูก

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบํงพื้นที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแตํละพื้นที่กลุํมจังหวัด/ภาค) เพื่อน าเรื่องคําเฉลี่ยสํวน
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ตํางการตลาดและคําขนสํงของลานรับซื้อ/ไซโล/สหกรณ์ ประกอบการพิจารณาก าหนดราคากลาง 

ตลอดจนจัดท าล าดับราคารับซื้อโดยปรับลดราคารับซื้อตามระดับความชื้นเพิ่มเติม 

  3) พิจารณาจํายเงินชดเชยราคาข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ให๎แกํเกษตรกร โดยน าหลักฐานการขาย

ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์จากผ๎ูประกอบการ (ใบเสร็จรับเงิน) ตามวัน เวลา ที่ขายข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์จริง มายื่น

ขอรับสํวนตํางเพิ่มเติมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  4)  กรณีป้องกันการลักลอบน าเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ให๎เกิดผลในทางปฏิบัติในระยะยาว

เสนอพิจารณาสุมํตรวจสอบตัวอยํางข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลานรวบรวมผลผลิต/รถขนข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อยื่น

ตรวจคุณสมบัติถ่ินก าเนิดสินค๎า ตลอดจนมีมาตรการระงับและหรือจ ากัดสิทธิในการน าเข๎ากับตัวแทน/

ผ๎ูประกอบการที่ลักลอบน าเข๎าไมํถูกต๎อง 

ผลจากข๎อเสนอ 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เห็นชอบ

ให๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเพาะปลูกในชํวงต๎นเดือนพฤษภาคม 2562 สามารถเข๎ารํวม

โครงการฯ ในชํวงการเพาะปลูกเดือนพฤษภาคม 2563 และส าหรับเกษตรกรที่ เพาะปลูกในชํวงเดือน

มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบให๎ได๎รับเงินสํวนตํางด๎วยในอัตรา 0.29 บาท/กิโลกรัม ซึ่งจะมีเกษตรกรได๎รับ

ประโยชน์ไมํน๎อยกวํา 1.5 แสนราย 
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      ขอ้เสนอเพ่ือการปรบัปรุงแนวทางบริหารจดัการโครงการประกนัรายได ้

      เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว  

  ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติโครงการ

ประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว โดย ครม.อนุมัติโครงการดังกลําวเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนของ

เกษตรกรในยามที่ราคาตกต่ าและป้องกันความเส่ียงด๎านราคาให๎แกํเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว ไมํให๎ประสบปัญหา

ขาดทุน พร๎อมลดภาระคําใช๎จํายของรัฐบาลในการแก๎ไขปัญหาราคาตกต่ า เพื่อให๎กลไกตลาดท างานเป็น

ปกติ ส าหรับโครงการประกันรายได๎เกษตรกรปลูกข๎าว ครม.อนุมัติงบประมาณวงเงิน 21,495 ล๎านบาท เพื่อ

ใช๎ในการประกันรายได๎เกษตรกร ปลูกข๎าว 5 ชนิด มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข๎าวปี 2562 จ านวน 

892,176 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2563 ประเภทข๎าวที่ได๎รับประกัน 

ประกอบด๎วย ข๎าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไมํเกิน 14 ตัน ข๎าวเปลือกหอมมะลินอก

พื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไมํเกิน 16 ตัน ข๎าวเปลือกเจ๎า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไมํเกิน  

30 ตัน ข๎าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไมํเกิน 25 ตัน และข๎าวเปลือกเหนียว 12,000 

บาท/ตัน ครัวเรือนละไมํเกิน 16 ตัน ทั้งนี้ เกษตรกรผ๎ูมีสิทธ์ิได๎รับเงินชดเชย คือ ผ๎ูขึ้นทะเบียนผ๎ูปลูกข๎าวปีการ

ผลิต 2562/2563 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรจะได๎รับเงินสํวนตําง โอนเข๎าบัญชีธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยตรง หากราคาตลาดต่ ากวําราคารับประกันรายได๎ 

ประเด็นปัญหา 

  จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว พื้นที่จังหวัดตาก 

พบวําราคาข๎าวที่เกษตรกรขายให๎กับพํอค๎า/สหกรณ์/ลานรับชื้อ แตํละจุดรับชื้อ เกษตรกรไมํสามารถขาย

ข๎าวได๎ตามก าหนดเกณฑ์ราคากลางอ๎างอิงของภาครัฐ มีปัจจัยหลายประการ อาทิ  การหักลดคําความชื้น

และสิ่งเจือปนในแตํละพื้นที่เกษตรกรมีการปลูกข๎าวหลากหลายสายพันธ์ุ ซึ่งไมํตรงกับทางรัฐบาลประกาศให๎

เข๎ารํวมโครงการฯ ประกอบกับเกณฑ์ราคากลางอ๎างอิงข๎าวตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ก าหนดราคาสูง

กวําราคารับซื้อจริงคํอนข๎างมาก โดยเฉพาะ “ข๎าวหอมมะลิจังหวัด” นอกจากนี้ ผ๎ูประกอบการรับซื้อ

ข๎าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดตาก สํวนใหญํรับซื้อเพื่อน าข๎าวไปสํงตํอโรงสีในพื้นที่จังหวัดข๎างเคียง สํงผลตํอ

ราคารับซื้อ โดยพื้นที่จังหวัดตากมีราคาเฉลี่ยรับซื้อข๎าวเปลือกแบํงออกเป็น 2 พื้นที่ ประกอบด๎วย พื้นที่  

4 อ าเภอฝ่ังตะวันออก (อ.เมืองตาก, อ.บ๎านตาก, อ.สามเงา และ อ.วังเจ๎า) และพื้นที่ 5 อ าเภอฝ่ังตะวันตก 

(อ.แมํสอด, อ.แมํระมาด, อ.พบพระ, อ.ทําสองยาง และ อ.อ๎ุมผาง) เนื่องจากมีราคารับซื้อแตกตํางกัน

คํอนข๎างมาก ดังนี้ 
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ชนิดข๎าว 

ราคากลาง ครั้งที ่4 

วันที่ 16 – 30 พ.ย. 62 

(บาท) 

ราคาเฉลี่ยรับซื้อในพืน้ที่จังหวัดตาก (บาท) 

ชํวงวันที่ 16 – 30 พ.ย. 62 
สํวนตํางราคา 

(บาท) 
4 อ าเภอฝั่งตะวันออก 5 อ าเภอฝั่งตะวันตก 

ข๎าวเปลือกหอมจังหวัด 14,513.55 10,880 13,000 3,633.55 

ข๎าวเปลือกเจ๎า 7,446.61 6,200 7,200 1,246.61 

 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได๎จัดท าข๎อเสนอเพื่อการปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการ

โครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข๎าวแหํงชาติ (นบข.) พิจารณาให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวใน

ประเด็นดังกลําวข๎างต๎น ดังนี้ 

ข๎อเสนอ 

  เพื่อให๎โครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวของภาครัฐ สามารถบรรเทาความ

เดือดร๎อนของเกษตรกรในยามที่ราคาข๎าวตกต่ าและป้องกันความเสี่ยงด๎านราคาให๎แกํเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว

ไมํให๎ประสบปัญหาขาดทุนได๎ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ อยํางแท๎จริง สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข๎าวแหํงชาติ พิจารณาข๎อเท็จจริงข๎อมูลรับซื้อข๎าวในพื้นที่ระดับจังหวัด

ประกอบการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการโครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวของภาครัฐ ดังนี้ 

  1) พิจารณาประชาสัมพันธ์พันธ์ุข๎าวที่สามารถเข๎ารํวมโครงการประกันรายได๎เกษตรกร 

ผ๎ูปลูกข๎าวกํอนเริ่มต๎นฤดูเพาะปลูก เพ่ือให๎เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวพิจารณาประกอบการตัดสินใจและเตรียมการ

วางแผนการเพาะปลูก 

  2) การก าหนดเกณฑ์กลางราคาอ๎างอิง เสนอให๎ความส าคัญกับ Zoning พื้นที่ปลูกข๎าว

(แบํงพื้นที่ปลูกข๎าวในแตํละพื้นที่กลุํมจังหวัด/ภาค) เพื่อน าเรื่องคําเฉลี่ยสํวนตํางการตลาดและคําขนสํงของ

ลานรับซื้อ/โรงสี/สหกรณ์ ประกอบการพิจารณาก าหนดราคากลาง ตลอดจนจัดท าล าดับราคารับซื้อโดย

ปรับลดราคารับซื้อตามระดับความชื้นและคุณภาพข๎าวเพ่ิมเติม 

  3) การจํายเงินชดเชยราคาข๎าวให๎แกํเกษตรกรตามประกาศเกณฑ์กลางอ๎างอิงโครงการ

ประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว พิจารณาจากฐานข๎อมูลซึ่งเกษตรกรได๎แจ๎งขึ้นทะเบียนการปลูกข๎าว   

(วันที่เพาะปลูก – ชํวงเวลาเก็บเกี่ยว) ไว๎กับกรมสํงเสริมการเกษตร โดยมิได๎พิจารณาจากวันที่ซื้อขาย-ข๎าว

จริงแตํอยํางใด จึงเห็นวําเพื่อให๎การซื้อ-ขายข๎าวเปลือกและการประกาศเกณฑ์กลางอ๎างอิงที่ก าหนดทุก  

15 วัน และภายหลังได๎ปรับเปลี่ยนเป็น 7 วัน เกิดประโยชน์กับการพิจารณาชดเชยราคาข๎าวเปลือกให๎แกํ

เกษตรกรและสอดคล๎องกับกลไกการตลาดอยํางแท๎จริง เสนอให๎ใช๎การน าหลักฐานการขายข๎าวเปลือก 

จากผ๎ูประกอบการ (ใบเสร็จรับเงิน) ตามวัน เวลา ที่ขายข๎าวจริง มายื่นขอรับสํวนตํางเพิ่มเติมจากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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  4) หากพิจารณาคําเฉลี่ยสํวนตํางการตลาดราคาข๎าว (ตามเกณฑ์กลางอ๎างอิง) แล๎ ว

พบวําราคาตลาดสูงกวํา เทํากับหรือต่ ากวําตัวเลขดังกลําวเล็กน๎อย เสนอพิจารณาให๎ระงับการด าเนิน

โครงการประกันรายได๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว โดยน างบประมาณด าเนินโครงการฯ ดังกลําว เพิ่มเติมวงเงิน

ชํวยเหลือตามโครงการสนับสนุนต๎นทุนการผลิตให๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวนาปี และโครงการชํวยเหลือคํา 

เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข๎าว เชื่อวําจักเกิดประโยชน์สูงสุดแกํเกษตรกร 

ผลจากข๎อเสนอ 

  คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ๎างอิงโครงการประกันรายได๎

เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนชํวงเวลาการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ๎างอิง โดยจากเดิ ม

ก าหนดให๎ประกาศทุกๆ 15 วัน เปลี่ยนเป็นทุกวันศุกร์ (ทุกๆ 7 วัน) เพื่อให๎ราคาเกณฑ์กลางอ๎างอิง

ข๎าวเปลือกสอดคล๎องกับราคารับซื้อข๎าวเปลือกจากเกษตรกรในทางการค๎าปกติ 
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      ขอ้เสนอส าหรบัการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ซ ้าซากบริเวณลุ่มน ้าวงัตอนล่าง 

      เขตจงัหวดัตากอยา่งยัง่ยืน  

  เพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาในระยะเรํงดํวนบรรเทาผลกระทบจากกรณีน้ าผิวดินและใต๎ดิน

บริเวณลุํมน้ าวังเริ่มประสบปัญหาน้ าแห๎ง ไมํสามารถสูบน้ ามาผลิตน้ าประปาให๎แกํราษฎรได๎ สภาเกษตรกร

จังหวัดตากได๎มีหนังสือเสนอเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแหํงชาติ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าแหํงชาติ พิจารณาปรับแผนการระบายน้ าเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา 

เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล๎งลุํมน้ าวังตอนลําง จากข๎อเสนอฯ ข๎างต๎น ผ๎ูแทนส านักงานทรัพยากรน้ า

แหํงชาติ และส านักงานชลประทานที่ 2 ได๎มีหนังสือแจ๎งกลับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ดังนี้ 

  การระบายน้ าเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล๎งพื้นที่ลุํมน้ าวัง

ตอนลําง จังหวัดตาก ส านักงานชลประทานที่ 2 ได๎พิจารณาเห็นวํา ระยะทางจากเขื่อนทั้ง 2 แหํง ไปตาม 

ล าน้ าวัง จนถึงเขตพื้นที่จังหวัดตาก มีระยะทางประมาณ 250 และ 320 กิโลเมตร ตามล าดับ การจะสํงน้ า

ถึงจังหวัดตากจะต๎องใช๎น้ าปริมาณมาก ประกอบกับระหวํางทางล าน้ าวังมีฝายทดน้ าในล าน้ าวังรวมกวํา  

30 แหํง รวมถึงต๎องมีการสูญเสียน้ าจากการที่มีราษฎรตามล าน้ าสูบน้ าไปใช๎ การจะเติมน้ าใต๎ดินให๎ได๎ถึง

ระดับที่จะสามารถสูบน้ าไปใช๎ได๎จะต๎องใช๎ระยะเวลาหลายวัน ส านักชลประทานที่ 2 จึงเห็นวําไมํควรที่จะสํง

น้ าในเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมไปแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งพื้นที่อ าเภอสามเงาและอ าเภอบ๎านตาก จังหวัด

ตาก เนื่องจากจะสูญเสียน้ าปริมาณมากจนอาจกระทบตํอปริมาณน้ าที่จะต๎องส ารองไว๎ใช๎ ส าหรับการแก๎ไข

ปัญหาในพื้นที่ดังกลําวมีความเห็นวํา ในระยะเรํงดํวนควรหาแหลํงน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดกลาง อํางเก็บน้ า

ขนาดเล็ก หรือแหลํงน้ าอ่ืนๆ ที่อยูํใกล๎เคียงไปชํวยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล๎งกํอน อยํางไรก็ตาม  

จากการติดตามพบวํา มีมติคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดล าปางให๎ระบายน้ าจากแหลํงน้ าต๎นทุน  

2 แหํง ได๎แกํ อํางเก็บน้ ากิ่วลม และอํางเก็บน้ าแมํฟ้า ลงสูํแมํน้ าวัง จ านวน 10 ล๎านลูกบาศก์เมตร  

เพื่อชํวยเหลือราษฎรบริเวณลุํมแมํน้ าวัง ซึ่งเริ่มระบายน้ าตั้งแตํวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น.  

สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. นั้น ผลปรากฏวํามวลน้ าที่ระบายมานั้นสิ้นสุดถึงแคํบริเวณ 

บ๎านแมํระวาน ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงาจังหวัดตาก และปริมาณน้ าที่มาถึงคํอนข๎างน๎อย  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได๎มีข๎อเสนอส าหรับการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งซ้ าซากบริเวณลุํมน้ าวังตอนลําง  

เขตจังหวัดตากอยํางยั่งยืน เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตากพิจารณา

แก๎ไขปัญหาลุํมน้ าวังในพื้นที่จังหวัดตากเพิ่มเติม ดังนี้ 

การแก๎ไขปัญหาระยะเรํงดวํน 

  สืบเนื่องจากวิกฤตปัญหาน้ าในแมํน้ าวังไมํมีน้ าในชํวงฤดูแล๎งตลอดความยาวล าน้ าวัง  

70 กิโลเมตร ท าให๎ราษฎรได๎รับความเดือดร๎อนทั้งน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่  

6 ต าบล ได๎แกํ ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ ต.วังหมัน ต.สามเงา อ.สามเงา และ ต.แมํสลิด ต.ตากออก  

อ.บ๎านตาก จ.ตาก จ านวนประชากร 12,000 คน ครัวเรือน 8,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่สูบน้ า 
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จากแมํน้ าวัง จ านวน 25,000 ไรํ เพื่อแก๎ไขปัญหาในระยะเรํงดํวน จึงเสนอการแก๎ปัญหาภัยแล๎งลุํมน้ าวัง

ตอนลํางในเขตจังหวัดตาก โดยการบริหารจัดการน้ าของเขื่อนกิ่วลม ดังนี้ 

          ขอให๎โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ส านักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด

ล าปาง กักเก็บน้ าในเขื่อนและกันยอดน้ าเพื่อสงวนน้ าไว๎ส าหรับจังหวัดตากในชํวงฤดูแล๎งทุกๆ ปี จ านวน 

ปีละ 5 ล๎านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ าลงสูํล าน้ าวังในปริมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที (ไมํรวม

ความต๎องการน้ าส าหรับจังหวัดล าปาง) เป็นเวลาตํอเนื่อง 7 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 วัน เพื่อให๎มวลน้ าก๎อนนี้

ไหลเข๎าสูํจังหวัดตากภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในการระบายน้ าทางจังหวัดตากจะเป็นผ๎ูก าหนด โดยจะ

พิจารณาชํวงฤดูแล๎งที่เกิดปัญหาภัยแล๎งและคาดวํารุนแรงที่สุด เพื่อให๎มวลน้ าก๎อนนี้ชํวยคลี่คลายและบรรเทา

ปัญหาการขาดแคลนน้ าในล าน้ าวังตลอดทั้งสาย ความยาว 70 กิโลเมตร ให๎กับราษฎรและชุมชนที่อาศัย 

อยูํริมแมํน้ าวัง ส าหรับใช๎ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรสองฝ่ังล าน้ า จะเป็นการแก๎ไขปัญหาระยะสั้น  

ที่ได๎ผลที่สุดและสามารถวางแผนปฏิบัติได๎ทันทีอยํางเป็นรูปธรรม ชํวยลดความเหลื่อมล้ า ความกังวล ความ

ขัดแย๎งและข๎อสงสัย ระหวํางราษฎรที่อยูํเหนือน้ ากับราษฎรที่อยูํท๎ายน้ า และระหวํางภาคประชาชนกับภาค

ราชการ รวมถึงสร๎างความเข๎าใจอันดีในการบริหารจัดการน้ าเพื่อประโยชน์ให๎กับทุกภาคสํวนในลุํมน้ า  

อยํางโปรํงใส 

การแก๎ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว 

  1) ระยะสั้นปรับปรุงแก๎มลิงหนองจระเข๎ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อใช๎เป็นที่ 

เก็บกักน้ าพื้นที่แก๎มลิง เนื้อที่ประมาณ 800 ไรํ (เป็นที่ดินสาธารณะที่กรมชลประทานขุดลอกไว๎ 30 ปีกํอน) 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันตื้นเขิน มีตะกอนตกทับถมเป็นเวลานาน ท าให๎แก๎มลิงแหํงนี้ที่กรมชลประทานขุดไว๎เดิม

มีความลึกเพียง 3 เมตร ปัจจุบันเหลือลึกเฉลี่ยเพียง 1 เมตร และมีวัชพืชปกคลุมทั่วทั้งหนอง ท าให๎การ 

กักเก็บน้ าไมํได๎ผล และน าไปใช๎ประโยชน์ไมํได๎ เกิดน้ าเนําเสียจากวัชพืช หากพัฒนาแก๎มลิงแหํงนี้พร๎อม

อาคารประกอบ ระบบระบายน้ ารอบๆ หนองน้ า จะสามารถเก็บกักน้ าได๎ถึง 10 ล๎านลูกบาศก์เมตร เพียงพอ

ส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ได๎ประมาณ 8,000 ไรํ อีกทั้งแก๎มลิงหนองจระเข๎ ยังใช๎เป็นที่พักน้ า 

หนํวงน้ าในชํวงที่แมํน้ าวังมีระดับสูงให๎ไหลเข๎าไปเก็บในแก๎มลิง ชํวยลดระดับน้ าในแมํน้ าวังให๎มีระดับต่ า  

ไมํเอํอล๎นทํวมตลิ่งในชํวงฤดูน้ าหลากบริเวณตลิ่งริมแมํน้ าวังที่มีระดับต่ าท๎ายจุดที่ตั้งแก๎มลิงหนองจระเข๎ลงไป 

       การพัฒนาโครงการนี้คําลงทุนประมาณ 200 ล๎านบาท ซึ่งจะสอดคล๎องกับแผนงานที่ 

กรมชลประทานก าลังด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 คือ  โครงการกํอสร๎างอาคารรับน้ าแก๎มลิง 

หนองจระเข๎ เพื่อรับน้ าจากแมํน้ าวังชํวงน้ าหลากเข๎าไปเก็บที่แก๎มลิงหนองจระเข๎ และกรมชลประทานยังมีแผน

ที่จะกํอสร๎างสถานีสูบน้ าไฟฟ้าพร๎อมระบบสํงน้ าแก๎มลิงหนองจระเข๎ อีก 2 สถานี เพื่อสูบน้ าจากแก๎มลิง

กระจายน้ าชํวยเหลือพื้นที่การเกษตร ได๎อีกประมาณ 4,000 ไรํ 

  2) ขอให๎กรมชลประทานเรํงจัดแผนงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมอาคาร

บังคับน้ าในแมํน้ าวัง จ านวน 5 จุด งบประมาณ 45 ล๎านบาท เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในแมํน้ าวัง  

ที่เกิดขึ้นทุกปีอยํางยั่งยืน เนื่องจากในเขตจังหวัดตากตลอดความยาว 70 กิโลเมตร ไมํมีอาคารประเภทฝาย
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ถาวรในแมํน้ าวังของจังหวัดตากเลย ท าให๎เป็นปัญหาในการทดและกักเก็บน้ าในล าน้ า หากผลการศึกษา 

แล๎วเสร็จ และวางแผนออกแบบกํอสร๎างได๎ทั้งหมด จะสามารถแก๎ปัญหาน้ าทํวมและภัยแล๎งลุํมน้ าวังของ

จังหวัดตากได๎อยํางยั่งยืน ราษฎรและเกษตรกรตลอดทั้งล าน้ าได๎ใช๎น้ าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค 

อยํางเพียงพอ สามารถจัดสรรน้ าให๎กับพื้นที่การเกษตรแปลงใหญํ สร๎างความเข๎มแข็งและมั่นใจให๎กับกลุํม

ผ๎ูใช๎น้ าทุกภาคสํวนการผลิต ศูนย์เรียนรู๎ กลุํมเกษตรกรที่ท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเกษตรปลอดสารพิษ สามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรตํอยอดยกระดับเป็นศูนย์การผลิตด๎านการเกษตร

แหลํงอาหารปลอดภัยของโลกได๎ถึง 90,000 ไรํ 

ผลจากข๎อเสนอ 

  สรุปมติคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจั งหวัดตากประจ าเดือน

มิถุนายน 2563 มีข๎อเสนอแนะดังนี้ 

  1) การแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าลุํมน้ าวัง ควรด าเนินการโดยดํวน เพื่อลดปัญหา

การขาดแคลนน้ าและปัญหาน้ าทํวมในพื้นที่ทางการเกษตร โดยในฤดูร๎อนเกษตรกรในพื้นที่ลุํมน้ าวังจะประสบ

ปัญหาภัยแล๎งอยํางหนัก เนื่องจากเขื่อนกิ่วลม จังหวัดล าปางไมํปลํอยน้ าท าให๎เกิดภาวะขาดแคลนน้ าในการ

ท าการเกษตรเป็นอยํางมาก แตํในฤดูฝน (ปลายฝน) เกษตรกรจะได๎รับความเสียหายจากการปลํอยน้ าใน

ปริมาณที่มากเกินความต๎องการของเกษตรกร จนสํงผลให๎ปริมาณน้ าเข๎าทํวมพื้นที่ท าการเกษตรจ านวนมาก

ในบริเวณอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

  2) ควรเสนอให๎ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดตาก พิจารณาหาแนว

ทางการด าเนินงานวําจะมีความขัดแย๎งกับแนวทางปฏิบัติหรือไมํอยํางไร 

  3) ควรให๎กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่และหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการ

สร๎างเขื่อนหรืออํางเก็บน้ า ส าหรับน้ าอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลําว เพื่อบรรเทาแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง

ของล าน้ าวังที่มีเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับน้ าแมํน้ าวัง บ๎านแมํเชยีงราย ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อวันที ่21 เมษายน 2563  
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    ขอ้เสนอเพ่ือการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และพฒันาแหล่งน ้าพ้ืนท่ีจงัหวดัตาก 

  ด๎วยจังหวัดตาก โดยเฉพาะพื้นที่ 4 อ าเภอฝ่ังตะออก ประกอบด๎วย อ.สามเงา อ.บ๎านตาก 

อ.เมืองตาก และ อ.วังเจ๎า ซึ่งเป็นเขตพื้นที่อ าเภอที่มีลุํมแมํน้ าปิงและลุํมแมํน้ าวังไหลผําน แตํกลับประสบ

ปัญหาภัยแล๎งเป็นประจ าทุกปี ราษฎรขาดแคลนน้ าทั้งภาคเกษตรกรรมและน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ผําน

มาภาคประชาชนได๎ร๎องขอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎มีการกํอสร๎างและพัฒนาแหลํงน้ าหลายโครงการฯ แตํพบ

ปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ พื้นที่เป้าหมายกํอสร๎างและพัฒนาแหลํงน้ าโดยมากอยูํในเขตพื้นที่ป่าไม๎ 

สํงผลให๎เกิดความลําช๎าในการด าเนินการ การพัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็ก ความจุต่ ากวํา 2 ล๎าน ลบ.ม. 

ซึ่งปัจจุบันถํายโอนภารกิจให๎แกํองค์การปกครองสํวนท๎องถ่ินเป็นหนํวยงานหลักในการด าเนินงานโครงการฯ 

มีอุปสรรคปัญหาเรื่องความไมํพร๎อมของบุคลากรขององค์การปกครองสํวนท๎องถ่ิน ในการออกแบบและ

รับรองแบบโครงการอํางกักเก็บน้ า สํงผลให๎ท๎องถ่ินเสียโอกาสในการจัดท าข๎อเสนอแผนงาน/โครงการ  

เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในพัฒนาและปรับปรุงแหลํงน้ าจากภาครัฐ เป็นต๎น 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะองค์กรตัวแทนเกษตรกร รํวมกับตัวแทนราษฎรพื้นที่จังหวัด

ตาก จึงได๎รํวมกันยื่นหนังสือตํอผ๎ูชํวยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนราพัฒน์ แก๎วทอง)  

ในการลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 

ศาลากลางจังหวัดตาก ร๎องขอให๎พิจารณาชํวยเหลือขจัดอุปสรรคปัญหาด๎านการพัฒนาแหลํงน้ า ตลอดจน

ผลักดนัแผนงาน/โครงการ ด๎านการพัฒนาแหลํงน้ าพื้นที่จังหวัดตากให๎เกิดขึ้นโดยเร็ว ดังนี้ 

การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งบริเวณลุํมน้ าวังตอนลํางเขตจังหวัดตากระยะเรํงดํวนและระยะสั้น 

  1)  ระยะเรํงดํวนขอให๎โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ส านักงาน

ชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปาง กักเก็บน้ าในเขื่อนและกันยอดน้ าเพื่อสงวนน้ าไว๎ส าหรับจังหวัดตากในชํวง 

ฤดูแล๎งทุกๆ ปี จ านวนปีละ 5 ล๎านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ าลงสูํล าน้ าวังในปริมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร

ตํอวินาที (ไมํรวมความต๎องการน้ าส าหรับจังหวัดล าปาง) เป็นเวลาตํอเนื่อง 7 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 วั น 

เพื่อให๎มวลน้ าก๎อนนี้ไหลเข๎าสูํจังหวัดตาก ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในการระบายน้ าทางจังหวัดตากจะ

เป็นผู๎ก าหนด โดยจะพิจารณาชํวงฤดูแล๎งที่เกิดปัญหาภัยแล๎งและคาดวํารุนแรงที่สุด เพื่อให๎มวลน้ าก๎อนนี้ชํวย

คลี่คลายและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในล าน้ าวังตลอดทั้งสาย ความยาว 70 กิโลเมตร ให๎กับ

ราษฎรและชุมชนที่อาศัยอยูํริมแมํน้ าวัง ส าหรับใช๎ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรสองฝ่ังล าน้ า  

  2) ระยะสั้นสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงแก๎มลิงหนองจระเข๎ ต าบลยกกระบัตร 

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อใช๎เป็นที่เก็บกักน้ าพื้นที่แก๎มลิงเนื้อที่ประมาณ 800 ไรํ (เป็นที่ดินสาธารณะที่

กรมชลประทานขุดลอกไว๎ 30 ปีกํอน) เนื่องจากสภาพปัจจุบันตื้นเขิน มีตะกอนตกทับถมเป็นเวลานาน ท าให๎

แก๎มลิงแหํงนี้ที่กรมชลประทานขุดไว๎เดิม มีความลึก 3 เมตร ปัจจุบันเหลือลึกเฉลี่ยเพียง 1 เมตร 
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  3) ขอให๎กรมชลประทานเรํงจัดแผนงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมอาคาร

บังคับน้ าในแมํน้ าวัง เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในแมํน้ าวังที่เกิดขึ้นทุกปีอยํางยั่งยืน เนื่องจากในเขต

จังหวัดตากตลอดความยาว 70 กิโลเมตร ไมํมีอาคารประเภทฝายถาวรในแมํน้ าวังของจังหวัดตากเลย  

ท าให๎เป็นปัญหาในการทดและกักเก็บน้ าในล าน้ า 

การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งบริเวณลุํมน้ าปิงเขตจังหวัดตากระยะปานกลางและระยะยาว  

  1) เรํงรัดผลักดันให๎มีการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าห๎วยฉลอม ต.ท๎องฟ้า อ.บ๎านตาก ซึ่งปัจจุบัน

ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎พื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติแล๎ว 

  2) โครงการอํางเก็บน้ าห๎วยผาลาด ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก รวมถึงการกํอสร๎าง

ฝายเป็นระยะๆ ตลอดล าคลองแมํระกา เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งซ้ าซากให๎แกํ

ราษฎรพื้นที่ ต.โป่งแดง และ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก  

  3) โครงการอํางเก็บน้ าห๎วยทําเลํ ต.หนองบัวใต๎ อ.เมืองตาก จ.ตาก  

  4) โครงการอํางเก็บน้ าห๎วยอุมยอม ม.11 ต.แมํท๎อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 

  5) โครงการอํางเก็บน้ าคลองประดาง ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ๎า จ.ตาก 

  6) ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ ระบบ วางแผนกํอสร๎างระบบทํอสํงน้ าจากอํางเก็บน้ า 

ห๎วยแมํท๎อ ต.แมํท๎อ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ต.แมํท๎อ ต.ป่ามะมํวง ต.หนองบัวเหนือ และ ต.หนองบัวใต๎ 

รวมถึงวางระบบทํอสํงน้ าและอาคารประกอบฝั่งซ๎ายและฝั่งขวาจากอํางเก็บน้ าห๎วยแมํท๎อ ให๎ครอบคลุมพื้นที่

ให๎มากที่สุด 

  7) พิจารณาผลักดันให๎มีแผนงาน/โครงการขุดเจาะบํอบาดาลให๎แกํราษฎรในพื้นที่นอกเขต

ชลประทานอยํางทั่วถึง  

การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งบริเวณลุํมน้ าสาละวินเขตจังหวัดตากระยะปานกลางและระยะยาว  

  1) ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยแมํสอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แมํสอด จ.ตาก เนื่องจากมีตะกอน

สะสมในอํางเก็บน้ าเป็นจ านวนมากถึง 900,000 ลูกบาศก์เมตร อํางเก็บน้ าห๎วยแมํสอดแหํงนี้เดิมมีความจุ

เก็บกัก 5,500,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 8,000 ไรํ เพื่อเพิ่มศักยภาพความจุของอํางฯ ให๎เก็บกัก

น้ าได๎มากขึ้น รองรับน้ าหลากในชํวงฤดูฝน ซึ่งเขตฝ่ังตะวันตกมีฝนตกชุกตลอดฤดู จากอิทธิฝนจากทะเล 

อันดามัน ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ าชํวงฤดูฝนไมํให๎ไหลล๎นทางระบายน้ าลงไปทํวมพื้นที่ในเขต

เทศบาลนครแมํสอด 

  2) ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยลึก ต.แมํปะ อ.แมํสอด จ.ตาก เนื่องจากมีตะกอนสะสมในอําง

เก็บน้ าจ านวนมาก อํางเก็บน้ าห๎วยลึกเดิมมีความจุของอํางฯ 5,800,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์

รวมกวํา 5,000 ไรํ  
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  3) โครงการอํางเก็บน้ าห๎วยน้ าเย็น บ๎านห๎วยน้ าเย็น ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

กํอสร๎างในปี 2530 ความจุประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตร กํอสร๎างโดยกรมชลประทานและเป็น

โครงการเพื่อความมั่นคงที่กรมชลประทานดูแลรักษา ตัวสันท านบดินของอํางเก็บน้ ารั่วซึม หากไมํมีการ

ปรับปรุงท านบดินตัวเขื่อน เมื่อเข๎าสูํฤดูฝนหากฝนตกหนักติดตํอกันอาจเกิดความเสียหายได๎ ปัจจุบันราษฎร

ได๎รับความเดือดร๎อนจากน้ าที่รั่วซึมและในฤดูแล๎งน้ าแห๎งเก็บน้ าไมํได๎ ขาดแคลนน้ าในการเกษตรและอุปโภค

บริโภค ขอให๎กรมชลประทานพิจารณาแก๎ไขปัญหาดํวนแลเนื่องจากในปีการผลิต 2562/63 เกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดตากต๎องประสบกับความเดือดร๎อนจากสถานการณ์ภัยแล๎งในหลายพื้นที่ การประเมินสถานการณ์

และบรรเทาปัญหาภัยแล๎งของหนํวยงานภาครัฐท าได๎เพียงให๎ความส าคัญกับน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็น

ล าดับแรก ปลํอยให๎ภาคเกษตรกรรมเผชิญการแก๎ไขปัญหาด๎วยตัวเอง สํงผลให๎การเอาตัวรอดของเกษตรกร

ให๎ผํานพ๎นจากสถานการณ์ดังกลําวเป็นไปด๎วยความยากล าบาก ลุกลามไปจนถึงเกิดการเกิดความขัดแย๎ง

และข๎อสงสัย ระหวํางราษฎรที่อยูํเหนือน้ ากับราษฎรที่อยูํท๎ายน้ า และระหวํางภาคประชาชนกับภาคราชการ 

เพื่อให๎สามารถผํานพ๎นสถานการณ์ในชํวงวิกฤติภัยแล๎งไปได๎ พร๎อมๆ กับการปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎า

เกษตรในพื้นที่ให๎เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได๎ร๎องขอให๎มีการพิจารณาผลักดันให๎เกิดการ “จัดตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกร” 

ในระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเป็นกองทุนฯ ให๎แกํเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนพัฒนา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค๎าเกษตร ตั้งแตํกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาด สูํการเป็น

ผ๎ูประกอบการด๎วยตนเอง โดยความรํวมมือทั้งสถาบันการเงิน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

เพิ่มเติมด๎วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นหนังสือตํอผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนราพัฒน์ แก๎วทอง) เมื่อวันที ่24 ม.ิย. 63 
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     ขอ้เสนอเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นใหแ้ก่เกษตรกร กรณีไดร้บัผลกระทบจาก 

     สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ครม. ได๎เห็นชอบ

มาตรการดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19) ซึ่งในกลุํมที่รัฐบาลตั้งใจดูแลคือกลุํมที่เป็นแรงงาน ลูกจ๎าง ลูกจ๎างชั่วคราว อาชีพอิสระ 

ที่ไมํได๎อยูํในระบบประกันสังคม และผ๎ูประกอบการ ซึ่งรัฐบาลจะเพิ่มสภาพคลํองตามมาตรการระยะ 

ที่ 2 มาตรการดูแลและเยียวยา สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาแล๎วเห็นวํามาตรการดูแลและเยียวยา

ผลกระทบจากการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติของคณะรัฐมนตรีข๎างต๎น ยังไมํได๎

ครอบคลุมถึงการให๎ความชํวยเหลือในสํวนของเกษตรกร/กลุํมเกษตรกร ทั้งประเทศ รวมกวํา 7,520,213 

ครัวเรือน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎รวบรวมประเด็นปัญหาภาคเกษตรกรรมที่ได๎รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมถึงได๎มีข๎อเสนอเพื่อบรรเทาความ

เดือดร๎อนให๎แกํเกษตรกร น าเรียนประธานสภาเกษตรกรแหํงชาติ ซึ่งได๎รับแตํงตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาด๎าน

ธุรกิจภาคเอกชน โดยส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นฐานข๎อมูลในการน าเสนอตํอที่ประชุม

คณะที่ปรึกษาฯ ดังกลําว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เพื่อรวบรวมปัญหาและข๎อคิดเห็นแนวทางเยียวยา 

และชํวยเหลือภาคเอกชนและเกษตรกร ภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาดของโวรัสโคโรนา (COVID-19) 

น าเสนอตํอรัฐบาลพิจารณาให๎การชํวยเหลือภาคเกษตรกรรมตํอไป โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎

น าเสนอประเด็นปัญหาและข๎อเสนอภาคเกษตรกรรมที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว๎ดังนี้ 

ประเด็นปัญหา 

  1. ตลาดรองรับ/รับซื้อ ผลผลิตสินค๎าเกษตรลดลง ทั้งในและตํางประเทศ เป็นผลมาจาก

การลดกิจกรรมทางสังคม การปิดตลาด และการปิดดํานชายแดน  

  2. ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและการขนสํงผลผลิตสินค๎าเกษตร สํงผลให๎มีต๎นทุน

การผลิตและจ าหนํายที่สูงขึ้น   

  3. กิจกรรมภาคเกษตรบางสํวน อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ , การเลี้ยงปลา, ไม๎ผลไม๎ยืนต๎น 

เกษตรกรยังมีภาระคําใช๎จํายในการผลิตอยํางตํอเนื่องระหวํางที่ยังไมํสามารถจ าหนํายผลผลิตได๎ 

  4. เกษตรกรสูญเสียโอกาสจากการหารายได๎นอกภาคเกษตร (รับจ๎างทั่วไป) ตามวิถีชีวิต

ปกติซึ่งสามารถหารายได๎ทางอ่ืนในชํวงเวลาที่วํางเว๎นจากฤดูเพาะปลูก/กิจกรรมอาชีพเกษตรกรรม 

  5. รายได๎ลดลงสํงผลกระทบตํอการช าระหนี้ โดยเฉพาะบริษัทให๎สินเชื่อที่ไมํใชํสถาบัน

การเงิน ซึ่งไมํได๎มีนโยบายให๎ความชํวยเหลือในการพักช าระหนี้ตามที่ภาครัฐได๎ขอความรํวมมือไปแตํอยํางใด 
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  6. ภาคเกษตรกรรมซึ่งที่แตํเดิมภาครัฐสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมเพื่อรวบรวม

ผลผลิตสร๎างอ านาจตํอรองด๎านการตลาดและใช๎ประโยชน์เครื่องจักรกล/อุปกรณ์การเกษตรรํวมกัน เพื่อลด

ต๎นทุนการผลิตนั้น มาตรการมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสํงผลให๎การขับเคลื่อนกิจกรรมใน

รูปแบบกลุํมเกษตรกรเป็นไปอยํางยากล าบาก 

ข๎อเสนอ 

  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนและชํวยเหลือเกษตรกรให๎สามารถด ารงชีพให๎ผํานพ๎น

ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปได๎ รวมถึงเตรียมการมาตรการฟื้นฟู

ด๎านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎รวบรวมข๎อเสนอเพื่อบรรเทาความ

เดือดร๎อนให๎แกํเกษตรกรจากสถานการณ์ฯ ดังกลําว จัดท าข๎อเสนอเพื่อเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให๎แกํเกษตรกรในนามสภาเกษตรกรแหํงชาติ ในฐานะ

ตัวแทนของเกษตรกรยื่นเสนอตํอรัฐบาลพิจารณา ดังนี้ 

                   1. พิจารณาให๎สิทธิกับครัวเรือนเกษตรกรกรเข๎ารํวมใช๎สิทธิตามมาตรการลงทะเบียน

ออนไลน์ www.เราไมํทิ้งกัน.com ครัวเรือนละ 5,000 บาทตํอเดือน เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน เนื่องจาก

ได๎รับผลกระทบโดยตรงจากการมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ตามข๎อเท็จจริงที่ได๎น าเสนอฯ 

ข๎างต๎น 

  2. เสนอให๎มีมาตรการ “พักหนี้” ให๎แกํเกษตรกร (พักหนี้ หมายถึง ในงวดที่เราพักนั้นไมํต๎อง

จํายทั้งเงินต๎นและดอกเบี้ย) โดยขอให๎มาตรการพักหนี้ครอบคลุมทั้งในสํวนของสถานบันการเงิน , สหกรณ์

การเกษตร, กองทุนหมูํบ๎านพัก ระยะเวลา 6 – 12 เดือน (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564) เพื่อให๎

สอดคล๎องกับรอบการผลิตสินค๎าเกษตร 

  3. ตามที่ธนาคารแหํงประเทศไทย ได๎มีมาตรการ/แนวทางขอความรํวมมือในการพัก 

ช าระหนี้ โดยเฉพาะในสํวนของบริษัทลิสซิ่ง/ไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทให๎สินเชื่อที่ ไมํใชํสถาบันการเงินไปแล๎วนั้น 

เนื่องจากบริษัทให๎สินเชื่อดังกลําวเป็นแหลํงเงินทุนที่เกษตรกรเข๎าถึงและใช๎บริการเป็นจ านวนมากในการเชํา

ซื้อเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร แตํพบวําบริษัทลิสซิ่ง/ไฟแนนซ์ หลายแหํงยังไมํมีนโยบายในการพักช าระหนี้

ตามมาตรการที่ธนาคารแหํงประเทศไทยได๎ขอความรํวมมือไปแตํอยํางใด จึงร๎องขอให๎รัฐบาลพิจารณาให๎

มาตรการพักช าระหนี้สามารถบังคับใช๎กับบริษัทลิสซิ่ง/ไฟแนนซ์ ได๎จริงตํอไป 

                    4. ในระยะการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนาผํอนคลาย และประชาชน

สามารถกลับมาใช๎ชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ เสนอรัฐบาลพิจารณาให๎มีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ

ฉุกเฉินให๎กับเกษตรกรแบบปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี วงเงินกู๎ยืมไมํเกิน 50,000 บาทตํอ

ครัวเรือน โดยไมํจ าเป็นต๎องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน (กรณีให๎ ธกส. เป็นสถาบันการเงินหลักในการด าเนิน

มาตรการวงเงินกู๎ยืมดังกลําวต๎องไมํน าวงเงินกู๎ยืมตามสัญญาเดิมมาจ ากัดสิทธ์ิของเกษตรกร กรณีมีวงเงินกู๎

เต็มเพดานการกู๎ยืมตามสัญญาเดิม)  
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  5. มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนให๎มีกองทุนพัฒนาการเกษตรเพื่อแหลํง

เงินทุน (ดอกเบี้ยต่ า) ให๎แกํเกษตรกร/กลุํมเกษตรกร ในการรวบรวมผลผลิตสินค๎าเกษตร และพัฒนา

นวัตกรรมการแปรรูปสร๎างมูลคําเพิ่มผลผลิตสินค๎าเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาชํอง

ทางด๎านการตลาด เพื่อเกิดการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในระยะยาวตํอไป  

ผลจากข๎อเสนอ 

  สภาเกษตรกรแหํงชาติได๎พิจารณาน าข๎อเสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนให๎แกํเกษตรกร

กรณีได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ไปจัดท าข๎อเสนอมาตรการดูแลเยียวยาและแก๎ไขปัญหาผลกระทบการแพรํระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สภาเกษตรกรแหํงชาติเสนอตํอรัฐบาล เพื่อให๎เกษตรกรสามารถฝ่าวิกฤติ

สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปได๎ โดยแบํงเป็นมาตรการระยะสั้นและ

ระยะยาว โดยสรุปดังนี้ 

    - มาตรการระยะสั้น ประกอบด๎วย การพักช าระหนี้ , ปรับโครงสร๎างหนี้/ขยาย

เวลาช าระหนี้ที่เกิดจากการเชําซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร, การเยียวยาเงินชํวยเหลือให๎กับครัวเรือน

เกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นต๎น 

   - มาตรการระยะยาว ประกอบด๎วย การจัดตั้งกองทุนรํวมทุนเกษตรกร เพื่อปรับ

โครงสร๎างการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตรและจากการระดมความเห็นข๎อเสนอฯ 

จากหลายภาคสํวน รวมถึงสภาเกษตรกรแหํงชาติ รัฐบาลจึงได๎มีมาตรการชํวยเหลือเยียวยาเกษตรในหลาย

มาตรการ อาทิ มาตรการจํายเงินชํวยเหลือเกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 รายละ 15,000 บาท, มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล๎านบาท เพื่อชํวยเหลือ

เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรในการบรรเทาภาระคําใช๎จํายจ าเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน , 

มาตรการให๎ความชํวยเหลือลูกหนี้ที่มีงวดช าระเป็นรายเดือน โดยพักช าระหนี้ต๎นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน 

โดยอัตโนมัติ (เมษายน - มิถุนายน 2563) ทั้งในสํวนของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ลูกค๎าธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 73 ~ 
 



 

      ขอ้เสนอเพ่ือการพฒันาเกษตรกรรมพ้ืนท่ีจงัหวดัตาก 

  ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  

ณ ห๎องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ทํานผ๎ูวําราชการจังหวัดตาก (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) 

กรุณาให๎เกียรติเข๎ารํวมประชุมพบปะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อมอบนโยบายรวมทั้งให๎ค าแนะน า

ในแนวทางการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตาก โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาด๎านการเกษตร ซึ่งเกิดจากการระดมความเห็นของเกษตรกรพื้นที่จังหวัด

ตาก จัดท าข๎อเสนอแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดตาก เสนอผ๎ูวําราชการจังหวัดตากพิจารณา

ใช๎ประโยชน์ข๎อมูลฯ สนับสนุนและผลักดันหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการแก๎ไขปัญหาและพั ฒนาภาค

เกษตรกรรมจังหวัดตาก รวม 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ปัญหาภยัแลง้และและการพฒันาแหล่งน ้า  

  สภาพปัญหา 

  จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล๎งซ้ าซาก โดยเฉพาะพื้นที่ 4 อ าเภอฝ่ัง 

ตะออก (อ.เมืองตาก, อ.บ๎านตาก, อ.สามเงา และ อ.วังเจ๎า) และพบปัญหารุนแรงมากบริเวณฝ่ังซ๎ายของ

แมํน้ าปิงท๎ายเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นพื้นที่อยูํในเขตลุํมน้ าปิงตอนลําง บริเวณรอยตํอกับอ าเภอบ๎านดํานลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย ที่เรียกกันวําลุํมน้ าคลองแมํระกา ในสํวนของ 5 อ าเภอฝ่ังตะตกมีปัญหาอยูํบ๎างแตํไมํรุนแรง

เทําฝ่ังตะวันออก โดยข๎อเสนอแนวทางพัฒนาแหลํงน้ า ตั้งแตํระดับเล็ก กลาง ใหญํที่ผํานมาในเขตพื้นที่

จังหวัดตากมักประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าไม๎ จึงได๎รวบรวมข๎อเสนอเพื่อการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและการ

พัฒนาแหลํงน้ าจากความต๎องการของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้ 

  การแก๎ไขปัญหาระยะสั้น – กลาง 

   1) ผลักดันภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องพิจารณาสนับสนุนเครื่องจักร – อุปกรณ์ขุดลอกสระและ

คลองธรรมชาติ ตลอดจนสนับสนุนการจัดท าฝายชะลอน้ า ในแตํละชุมชนเก็บน้ าในชํวงฤดูฝนเพื่อเป็นแหลํงน้ า

ต๎นทุน รวมถึงการสร๎างความเข๎าใจรํวมกับหนํวยงานผ๎ูดูแลพื้นที่ป่าซึ่งการขุดสระ และหรือคลองธรรมชาติ

บางสํวนอยูํในเขตพื้นที่ป่าไม๎ 

  2) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน บริการรถสูบน้ า – ขนสํงน้ า 

เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

  3) วางแผนส ารวจปริมาณการใช๎น้ าและต๎นทุนน้ า เพื่อวางแผนการเกษตรให๎เหมาะสมกับ

สถานการณ์รํวมกับชุมชนกํอนฤดูเพาะปลูก 

  4) พิจารณาผลักดันหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง/หนํวยงานท๎องถ่ิน สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิด

การพัฒนาระบบระบายน้ า อาทิ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องตะบันน้ า ให๎แกํชุมชนได๎ใช๎ประโยชน์  
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  การแก๎ไขปัญหาระยะยาว 

  1) เรํงรัดผลักดันให๎มีการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าห๎วยฉลอม ต.ท๎องฟ้า อ.บ๎านตาก ซึ่งปัจจุบัน

ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎พื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติแล๎ว 

  2) เรํงรัดให๎มีการด าเนินการกํอสร๎างอํางเก็บน้ าห๎วยแมํสลิด ซึ่งปัจจุบันหยุดด าเนินการ

เนื่องจากผู๎รับจ๎างทิ้งงานฯ ให๎มีการด าเนินการตํอจนแล๎วเสร็จ 

  3) พิจารณาผลักดันให๎เกิดการศึกษาระบบชลประทานในการสํงน้ าจากอํางเก็บน้ าห๎วย 

แมํท๎อ เพื่อขยายพื้นที่ใช๎ประโยชน์ให๎แกํพื้นที่ 4 ต าบล ประกอบด๎วย ต.แมํท๎อ ต.ป่ามะมํวง ต.หนองบัวใต๎ และ  

ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก (ฝ่ังตะวันตกแมํน้ าปิง) และผันน้ าสํวนเกินจากอํางเก็บน้ าไปชํวยในพื้นที่ 

ต.ไม๎งาม ต.ตลุกกลางทุํง  และ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก (ฝ่ังตะวันออกแมํน้ าปิง) เพื่อแก๎ไขปัญหา 

ภัยแล๎งซ้ าซาก 

  4) พิจารณาศึกษาออกแบบโครงการผันน้ าจากอํางเก็บน้ าแมํสลิดและหรือแหลํงน้ าอ่ืนๆ

มาแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งให๎กับลุํมน้ าคลองแมํระกา ต.วังประจบ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก และพื้นที่

บางสํวนของ ต.ทําไม๎ ต.วังควง อ.พรานกระตําย จ.ก าแพงเพชร 

  5) ศึกษาออกแบบโครงการฝายทดแมํน้ าปิง เพื่อยกระดับน้ าให๎เอ้ือตํอการสูบน้ า เพื่อ

น าไปใช๎ด๎านการเกษตรส าหรับราษฎรพื้นที่จังหวัดตาก 

  6) พิจารณาศึกษาออกแบบโครงการผันน้ าระหวํางลุํมน้ าแมํน้ าปิงและลุํมแมํน้ าวัง ในชํวง

หัวบ๎านวังไคร๎ – หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา (นกส.3 สทพ. นทพ.) – สถานีป่าไม๎บ๎านทําปุย เพื่อประโยชน์

ในการระบายน้ าระหวํางลุํมน้ า 2 สาย แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและอุทกภัยของทั้ง 2 ลุํมน้ า 

  7) พิจารณาศึกษา/กํอสร๎างอุโมงค์ผันน้ าห๎วยแมํละเมา อ.แมํสอด จ.ตาก 

     8) อํางเก็บน้ าอ๎ุมเปี้ยม อ.พบพระ – อ.อ๎ุมผาง จ.ตาก 

  9) เสนอภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องแก๎ไขประเด็นปัญหากรณีการกํอสร๎างแหลํงกักเก็บน้ าใน 

พื้นที่ป่าไม๎  

  อุปสรรค/ปัญหา 

  1) การสนับสนุนการขุดเจาะบํอบาดาล และระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุํม

เกษตรกร/ชุมชน จ าเป็นต๎องให๎องค์การปกครองสํวนท๎องถ่ิน (จัดหา/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ) เสนอขอ

งบประมาณสนับสนุนจากภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เชํน ส านักงานพลังงานจังหวัด , ส านักงานบริหารกองทุนเพื่อ

สํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ อนึ่ง สภาเกษตรกรจังหวัดตากติดตามข๎อเสนอแผนงาน/โครงการ ขอรับ

การสนับสนุนระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์กับส านักงานพลังงานจังหวัด และกองทุนเพื่อสํงเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน พื้นที่จังหวัดตาก มีปริมาณน๎อยมาก ขัดแย๎งกับความต๎องการของชุมชน/กลุํมเกษตรกร  

  2) การขุดสระ/อํางเก็บน้ า ขนาดเล็กนอกเขตชลประทานไปจนถึงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ า

ขนาดกลาง – ขนาดใหญํ ในพื้นที่จังหวัดตาก มักประสบปัญหาพื้นที่ด าเนินการอยูํในเขตพื้นที่ป่าไม๎สํงผลให๎

การพัฒนาแหลํงน้ าเป็นไปอยํางลํา 
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2. ปัญหาที่ดินท ากินและการปรบัโครงสรา้งการผลิตสนิคา้เกษตร 

 2.1) แนวทางพระราชด าริสร๎างป่าสร๎างรายได๎ 

         สภาพปัญหา 

  ด๎วยพื้นที่จังหวัดตาก กวําร๎อยละ 77 เป็นพื้นที่ป่า (7,942,381 ไรํ) จากพื้นที่ทั้งหมด 

10,254,157 ไรํ ประกอบกับมีเกษตรกรอาศัยอยูํในพื้นที่ผํอนผันของป่าไม๎จ านวนมาก เห็นได๎จากข๎อมูลโดย

กรมป่าไม๎ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายด าเนินการจัดที่ดินท ากินให๎  

ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติของจังหวัดตาก มีจ านวนสูงถึง 26,356 ไรํ ทั้งนี้ ยังไมํนับ

รวมถึงเขตพื้นที่ป่าอุทยานแหํงชาติและป่าอนุรักษ์ ซึ่งปรากฏข๎อเท็จจริงวํามีราษฎรอาศัยอยูํเป็นจ านวนมาก  

ซึ่งยังไมํพบผลส ารวจจ านวนพื้นที่และครัวเรือนที่ชัดเจน ประกอบกับข๎อมูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ระบุวําจังหวัดตากมีพื้นที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม 537,249 ไรํ สูงเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดในภาคเหนือ

รองจากจังหวัดนําน และเพชรบูรณ์ สํงผลกระทบตํอระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเป็น

สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่   

  ข๎อเสนอ 

  การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในแนวทางการให๎คนอยูํรํวมกับป่าอยํางยั่งยืน ตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 และหรือ “แนวทางสร๎างป่าสร๎างรายได๎” ตามพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น ามาปรับใช๎ในการ

แก๎ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่า และปัญหาที่ดินท ากินให๎แกํเกษตรกรที่อยูํอาศัยในพื้นที่ผํอนผันป่าไม๎  

ลดปัญหาด๎านการบังคับใช๎กฎหมายและความขัดแย๎งระหวํางรัฐและประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวมได๎อยํางเป็นรูปธรรม ที่ผํานมาสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได๎รํวมกับอ าเภอแมํระมาดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง น ารํองพื้นที่ ต.สามหมื่น และ ต.พระธาตุ อ.แมํระมาด 

จ.ตาก ด าเนินโครงการจัดการของป่าอยํางยั่งยืน ภายใต๎โครงการ  “สร๎างป่า สร๎างรายได๎” ตามพระราช 

ด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเ ป้าหมายให๎ 

“ชุมชนพึ่งตนเองโดยการมุํงเน๎นฟื้นฟูสภาพ ดิน น้ า ป่า เพื่อต๎องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม๎ ชุมชนพึ่งพา

ตนเองได๎ คิดเชื่อมโยงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถ่ินและพึ่งพิงป่า จนเกิดการมีสํวนรํวม หวงแหน อนุรักษ์ฟื้นฟูป่า

ต๎นน้ าให๎กลับมาอุดมสมบูรณ์” ในวาระเริ่มต๎นได๎ใช๎พืชถิ่น “บุก” เป็นพืชเศรษฐกิจจูงใจให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยน

ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส าปะหลัง) เป็นการปลูกบุก และพืชผักสวนครัวหรือ  

พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นพืชให๎ผลผลิตในระยะสั้น เพื่อให๎เกษตรกรมีรายได๎ในระยะปรับเปลี่ยน ควบคูํกับการปลูก

ไม๎ยืนต๎นซึ่งให๎ผลในระยะยาว เชํน หมาก ลูกเนียง อโวคาโด๎ ไผํ ฯลฯ นอกจากนี้การด าเนินงานตามแนวทาง 

ดังกลําว จักสามารถชํวยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตากได๎อยํางยั่งยืน ตํอไป 
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  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในการสํงเสริมให๎ชุมชนพึ่งตนเองให๎เกิดผลในทางปฏิบัติอยําง

เป็นรูปธรรม สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎ประสานเชื่อมโยงเครือขํายภาคเอกชนน าโดยศาสตราจารย์  

ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ (เภสัชกรผ๎ูคิดค๎นยาสามัญต๎านเอดส์เป็นครั้งแรก  

ของโลก) และเป็นผ๎ูประดิษฐ์ต๎นแบบ “รถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่” เป็นคนแรกของประเทศไทย เพื่อน าไปใช๎

แปรรูปสมุนไพรในชุมชน ปัจจุบันได๎รับเชิญจากองค์การเพื่อการสํงเสริมความเสมอภาคระหวํางเพศและ  

การเพ่ิมพลังของผ๎ูหญิงแหํงสหประชาชาติ หรือ US Women เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีและเด็ก 

เพื่อลดความเสี่ยงตํอการเข๎าสูํกระบวนการค๎ามนุษย์ พื้นที่อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก และด าเนินกิจกรรม

รํวมกับเรือนจ ากลางตากและสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ชํวยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให๎แกํผ๎ูต๎องขังใน

เรือนจ ากลางจังหวัดตาก โดยใช๎การสํงเสริมและพัฒนาอาชีพด๎านเกษตรอินทรีย์เป็นกิจกรรมหลัก ในนาม

มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ โดยวางแผนเตรียมการขยายผลสูํเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากในรูปแบบ “วิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อสังคม” น าหลักการเรื่องการตลาดน าการผลิตมาปรับใช๎เพื่อแปรรูปสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎า

เกษตร โดยมีมูลนิธิพุทธรักษาเข๎ามารํวมพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎แกํเด็กและเยาวชน รวมถึงเชื่อมโยงด๎าน

การตลาดสินค๎าเกษตรตํอไป โดยมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ มูลนิธิพุทธรักษา และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ก าหนดลงนามบันทึกข๎อตกลงรํวมกันเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานที่กลําวมาข๎างต๎น ในชํวงต๎นเดือน  

กุมภาพันธ์ุ จึงขอเรียนเชิญทํานผ๎ูวําราชการจังหวัดตากกรุณารํวมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบั นทึกข๎อตกลง  

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือขํายภาคประชาชนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัด

ตากจะได๎มีหนังสือเรียนเชิญทํานผู๎วําราชการจังหวัดตากอีกครั้งหนึ่ง 

  อุปสรรค/ปัญหา 

  การแก๎ไขปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรที่อยูํอาศัยในเขตพื้นที่ผํอนผันของป่าไม๎ พื้นที่จังหวัด

ตาก “แนวทางสร๎างป่าสร๎างรายได๎” ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ าเป็นต๎องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อให๎ได๎ผลสัมฤทธ์ิอยําง

เป็นรูปธรรม ดังนั้น ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ คือ การขับเคลื่อนการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องและการบูร

ณาการหนํวยงานในพื้นที่ให๎พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ที่ผํานมาการโยกย๎ายผ๎ูบริหารของหนํวยงานทั้งใน

ระดับพื้นที่อ าเภอ/จังหวัดสํงผลตํอความตํอเชื่อมั่นของราษฎรในพื้นที่ และการด าเนินงานตามแนวทางฯ 

ข๎างต๎น ให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน  
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        2.2) พชื/สัตว ์เศรษฐกจิสรา๎งรายไดแ๎กเํกษตรกร  

  สภาพปัญหา 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรพื้นจังหวัดตากต๎องประสบปัญหาทั้งด๎านเชิงโครงสร๎าง

การตลาด ราคาสินค๎าเกษตรตกต่ า สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน/โรคระบาดพืช-สัตว์ การแขํงขันทาง

เศรษฐกิจที่รุนแรง โดยการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติที่เกิดขึ้น สํงผลกระทบตํอภาคเกษตรกรรมอยํางหลีกเลี่ยง

ไมํได๎ การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด

ตาก ไมํสามารถสร๎างรายได๎หลักให๎แกํครัวเรือนได๎ เพื่อแก๎ไขปัญหาและลดผลกระทบจากสถานการณ์ 

ภัยแล๎งและการขาดรายได๎จากการเพาะปลูกพืชที่ราคาผลผลิตตกต่ า 

ข๎อเสนอ 

เพื่อให๎ภาคเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากได๎อยําง

ยั่งยืนตํอไป จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องต๎องรํวมกันสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรปรับ

โครงการสร๎างการผลิตสินค๎าเกษตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 

ภายใต๎หลักการ “ตลาดน าการผลิต - ท าน๎อยได๎มาก” สภาเกษตรกรจังหวัดตากรํวมกับเกษตรกร/กลุํม

เกษตรกร ที่ประสงค์ปรับเปลี่ยนจากการท านา-พืชไรํ แบบเดิม เป็นการผลิตสินค๎าเกษตรที่มีความต๎องการ

ของตลาด น ารํองเพื่อขยายผลให๎แกํเกษตรกรและกลุํมเกษตรกรรายอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เหมาะสม

อีกทางหนึ่ง พืช-สัตว์ เศรษฐกิจที่มีความต๎องการของตลาดและยังมีปริมาณพื้นที่ปลูกไมํมาก ได๎แกํ มะละกอ

พันธ์ุฮอลแลนด์, หมาก, อโวคาโด๎, ไผํ, โคเนื้อ, ไกํพื้นเมือง, พืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพร เพื่อให๎การ

ขยายผลเกิดผลในทางปฏิบัติในวงกว๎างอยํางเป็นรูปธรรมและเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ เสนอหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎องด๎านการเกษตร พาณิชย์ และอุตสาหกรรม เผยแพรํข๎อมูลปริมาณความต๎องการพืช-สัตว์เศรษฐกิจ 

ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขํายระหวํางผ๎ูผลิต-ผ๎ูรับซื้อ สินค๎าเกษตรดังกลําว เพื่อเป็นข๎อมูล

ประกอบการตัดสินใจและผลักดันให๎เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค๎าเกษตรของ

ตนเองทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น การเลี้ยงโคเนื้อ

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก ควบคูํกับการเพาะปลูกพืช  

ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์สินค๎าโคเนื้อของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวํามีความต๎องการ

บริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นทั้งจากความต๎องการของประชากรในประเทศเองและนักทํองเที่ยวจากตํางประเทศ 

ตลอดจนความต๎องการของตลาดตํางประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลได๎มีนโยบายสํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

และเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร๎างระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังวําจะให๎การเลี้ยงโคเนื้อเป็น

อาชีพที่ท ารายได๎ให๎เกษตรกรอยํางสม่ าเสมอ ส าหรับพื้นที่จังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎รวบรวม

ข๎อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการสํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โดยพบวําที่ผํานมาแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดตาก  

มีนโยบายสํงเสริมให๎จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการผลิตโคพันธ์ุดี เพื่อแก๎ปัญหาความยากจนให๎กับประชาชนใน

พื้นที่ และตั้งแตํปีงบประมาณ 2549 จังหวัดตาก/กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 1 ได๎จัดสรรงบประมาณ

จ านวนมากเพื่อพัฒนาและสํงเสริมการเลี้ยงโค ได๎แกํ 
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ปโีครงการ ชือ่โครงการ วตัถปุระสงคโ์ครงการ ผลลพัธ ์

 ปี 2549 โครงการสํงเสริมการเลี้ยง 

โคเนื้อครบวงจร จังหวัดตาก 

เพื่อให๎ผู๎บริโภคมีเนื้อโคที่สะอาด  

ถูกสุขลักษณะส าหรับบริโภค 

โรงฆําสัตว ์(โค)ที่ทันสมัยและได๎

มาตรฐาน จ านวน 3 โรง  

(อ.บ๎านตาก, อ.เมืองตาก,  

อ.พบพระ) และรถห๎องเย็นขนสํง

ซากโค 2 คัน 

 ปี 2552 โครงการสํงเสริมและพฒันา

ด๎านปศุสตัว์อาหารปลอดภยั 

กิจกรรมพัฒนาโรงฆําโค 

กระบือ 

เพื่อสนับสนนุให๎การปฏิบตัิงาน 

โรงฆําสัตว์ที่ทนัสมยั 

โรงพักสัตว ์ระบบน้ าเสีย จดัซื้อ

ครุภัณฑ ์

 ปี 2552 โครงการสํงเสริมการเลี้ยงโค

พันธุต์ากอยํางบูรณาการ

จังหวดัตาก 

เพื่อรองรับซากโคทีฆ่ําจากโรงฆํา

ที่ทันสมัย ให๎มีการตดัแตงํซากโค

อยํางสะอาด จดัซิ้นสวํนให๎สนอง

ความต๎องการของผู๎บรโิภค 

 

โรงตัดแตงํเนื้อโค จ านวน  

1 โรง และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย 

 ปี 2555 โครงการพัฒนาเกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาเป็นศนูยเ์รยีนรู๎

การเกษตรผสมผสานภาคเหนือ

ตอนลําง 1 

 - แปลงหญ๎าเนเปียร์  

จ านวน 100 ไร ํ

 - คอกโคขุน 200 ตัว 

 ปี 2555 โครงการกํอสร๎างศนูยร์วบรวม

กระจายสินค๎า (DC) เพื่อการค๎า

ชายแดน 

เพื่อกํอสร๎างห๎องเย็นควบคุม

อุณหภูมิขนาดใหญ ํ

ห๎องเย็นควบคุมเพื่อรักษาผลผลิต

ทางการเกษตร อาท ิผัก ผลไม๎ 

และเนื้อสตัว ์

 โครงการสํงเสริมศักยภาพ

สินค๎าเกษตรปลอดภัยและพืช

พลังงานทดแทนกลํุมภาคเหนือ 

เพื่อสนับสนนุเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค สร๎างบํอหมักแก๏สในครัวเรือน 

 ปี 2557 โครงการจดัตัง้ศูนย์แปรรปูและ

รองรับคุณภาพผลิตภัณฑเ์นื้อโค

ครบวงจร (ปัจจุบันยังไมํ

สามารถด าเนินการได๎) 

สร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับเนื้อโค เพื่อให๎

เกิดความยั่งยืนส าหรับกิจการ 

ปศุสัตวโ์คเนื้อในพื้นที ่แปรรปู

อาหารฮาลาล 

ศูนย์แปรรปูและรองรับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เนื้อโคครบวงจร 

 

หากสามารถด าเนินการบริหารจัดการและเชื่อมโยงศูนย์แปรรูปและรองรับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เนื้อโคครบวงจร, ศูนย์รวบรวมกระจายสินค๎า (DC) เพื่อการค๎าชายแดน, โรงตัดแตํง (สหกรณ์

ตากบีฟ จ ากัด ปัจจุบันหยุดด าเนินการ), โรงฆํา ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยูํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

เชื่อวําจะสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับเนื้อโค และรักษาเสถียรราคาโคเนื้อในพื้นที่ชํวยเหลือเกษตรกรผ๎ูเลี้ยง

โคเนื้อให๎เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อได๎  
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3) ปัญหาหน้ีสนิเกษตรกรและสหกรณก์ารเกษตร 

สภาพปัญหา 

  ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎ด าเนินงานขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

และที่ดิน ตามนโยบายของภาครัฐรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพื้นที่จังหวัดตาก ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 โดยพบวํา มาตรการ/กลไก การให๎ความชํวยเหลือด๎านหนี้สินที่มีอยูํของภาครัฐ ขาดกระบวนการฟื้นฟู

อาชีพและพัฒนาศักยภาพการหารายได๎ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญการแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอยํางยั่งยืน 

รวมถึงกรณีหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรที่มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น เห็นได๎จากจ านวนการฟ้องร๎อง

ด าเนินคดีกับสมาชิกสหกรณ์ ประกอบกับข๎อมูลข๎อร๎องทุกข์ของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากในการก าหนด 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ของสหกรณ์การเกษตรที่คํอนข๎างสูง สหกรณ์การเกษตรคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ ตั้งแตํ 

ร๎อยละ 7 – 12 ขึ้นอยูํกับการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ 

ประกอบด๎วย การช าระหนี้เงินต๎นและดอกเบี้ยตามก าหนดเวลา, การเข๎ารํวมการประชุมสหกรณ์ การถือหุ๎น

เพิ่มพิเศษ และการรํวมกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค๎าเกษตรกับสหกรณ์ 

แม๎วําเกษตรกรจะช าระหนี้เงินต๎นและดอกเบี้ยได๎ตามก าหนดเวลา แตํหากไมํเข๎ารํวมการประชุมสหกร ณ์ 

และหรือไมํรํวมกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตสินค๎าเกษตรกับสหกรณ์ก็จะสํงผลให๎

อัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นได๎เชํนกัน เมื่อติดตามการช าระหนี้เงินกู๎ของเกษตรกรให๎แกํสหกรณ์พบวํา การช าระหนี้

เงินต๎นที่มีสัญญาปีตํอปี เกษตรกรจะกู๎ยืมเงินจากกลุํมเกษตรกร , กองทุนหมูํบ๎าน และเงินกู๎นอกระบบอ่ืนๆ 

เพื่อช าหนี้เงินต๎นพร๎อมดอกเบี้ยกับสหกรณ์และกู๎ยืมเงินจากสหกรณ์ตํอไปอีก สํงผลภาระหนี้สินไมํลดลงและ

ต๎องรับภาระดอกเบี้ยเงินกู๎หลายทาง  

  ส าหรับประเด็นปัญหาของสหกรณ์การเกษตร พื้นที่จังหวัดตาก จากการติดตามปัญหา

รํวมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก พบวําสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการด าเนินการธุรกิจและ

บริหารจัดการองค์กรของสหกรณ์ เชํน สหกรณ์มีผลการด าเนินธุรกิจขาดทุนสะสมเนื่องจากมีคําใช๎จํายสูง , 

ผลก าไรสหกรณ์การเกษตรบางแหํงเกิดจากการปลํอยสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิตให๎แกํสมาชิกสหกรณ์  

มากกวําการด าเนินธุรกิจรวบรวม/จ าหนํายผลผลิตสินค๎าเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์ สภาพคลํอง

สํวนใหญํจึงขึ้นอยูํกับการบริหารลูกหนี้ ประกอบกับสภาพความไมํแนํนอนของราคาผลผลิตซึ่งโดยมากเป็น

ข๎าวและข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ สํงผลให๎สหกรณ์การเกษตรหลายแหํงขาดทุนสะสมตํอเนื่อง 

ข๎อเสนอ 

เพื่อให๎การแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเกิดความยั่งยืน เสนอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณา

คัดเลือกรายชื่อเกษตรกรตามทะเบียนหนี้สินเป็นกลุํมเป้าหมายแรก ในการให๎ความชํวยเหลือฟื้นฟูอาชีพฯ 

และหรือเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพของหนํวยงาน รวมถึงเสนอจังหวัดตากพิ จารณาให๎

ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต๎แผนงาน/โครงการ ด๎านการสํงเสริม
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และพัฒนาอาชีพ มากกวําการพัฒนาเชิงโครงสร๎างพื้นฐาน โดยการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาศักยภาพการ  

หารายได๎ ยังสอดคล๎องและตอบสนองตํอนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ของภาครัฐโดยเฉพาะ

การกระจุกตัวของรายได๎สํวนใหญํไปอยูํกับคนรวย ในขณะที่คนมีรายได๎น๎อยซึ่งเป็นคนสํวนใหญํของประเทศ

กลับมีรายได๎ไมํเพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหนี้สิน  

อุปสรรคปัญหา 

ที่ผํานมา เมื่อพิจารณาสัดสํวนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุํมจังหวัด ยังมุํงเน๎ น

ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ประกอบกับในการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพของหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎องยังขาดการบูรณาการฐานข๎อมูลและก าหนดทิศทางการด าเนินงานรํวมกัน สํงผลให๎การพัฒนา  

ไมํทั่วถึงหรือกระจุก ซ้ าซ๎อนในพื้นที่และกลุํมเป้าหมายเดียวกัน   

4) ขอ้เสนอแผนงานโครงการที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก/ปัญหาอื่นๆ 

  กรณีข๎อเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุํมจังหวัด เนื่องจากส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากซึ่งมีสถานะเป็นหนํวยงานของรัฐ แตํไมํมี

ฐานะเป็นนิติบุคคลและไมํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณ จึงไมํเป็น

หนํวยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดได๎โดยตรง จึงมีความจ าเป็นต๎อง

เสนอแผนโครงการฯ ผํานหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ ที่ผํานมาการน าเสนอแผนงาน/โครงการ ผําน

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จ าเป็นต๎องเสนอแผนงาน/โครงการแบบแยกสํวนตามความรับผิดชอบ ไมํเกิดความ

ตํอเนื่องและครอบคลุม Value Chain ภาคเกษตรกรรม จึงเห็นวําหากมีการจัดตั้งคณะท างานจัดท า

แผนงาน/โครงการ ภาคเกษตรกรรมในภาพรวมของจังหวัด  โดยประกอบด๎วยผ๎ูแทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

ตั้งแตํต๎นทาง กลางทาง และปลายทาง ของภาคเกษตรกรรม อาทิ เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 

พาณิชย์จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด ฯลฯ จักสํงผลให๎แผนงาน/โครงการ ของแตํละ

หนํวยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เชํน สภาเกษตรกร สภาอุตสาหกรรม  

สภาหอการค๎า สามารถเข๎ารํวมให๎ข๎อสังเกตและแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดท าโครงการฯ ดังกลําวได๎

อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ประเด็นปัญหาอื่นๆ : ปัญหาการลักลอบน าเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางชายแดน  สํงผลกระทบตํอ

ราคาผลผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรจั งหวัดตาก จึงขอทํานผ๎ูวําราชการ

จังหวัดตากพิจารณามอบหมายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ชํวยกันสกัดกั้นและเข๎มงวดเรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการลักลอบน าเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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ผลจากขอ๎เสนอ 4 ประเดน็ขา๎งตน๎ 

1. ประเด็นปัญหาภัยแล๎งและและการพัฒนาแหลํงน้ า 

  ผ๎ูวําราชการจังหวัดตาก ได๎สั่งการให๎สภาเกษตรกรจังหวัดตากประสานท๎องถ่ินจังหวัดตาก

เข๎าพบและหารือเรื่องแนวทางการผลักดันให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินพิจารณาใช๎ประโยชน์จากกองทุน  

เพื่อสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช๎ประโยชน์ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์มาชํวยเสริมให๎เกิดการ

บริหารจัดการน้ าอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเบื้องต๎น เพื่อเป็นการด าเนินการเชิงรุกผลักดันองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถ่ินพิจารณาใช๎ประโยชน์จากกองทุนเพื่อสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากได๎มีหนังสือถึงองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) รวมทั้งสิ้น 15 แหํง ในต าบลที่มี

เกษตรกร/กลุํมเกษตรกร และชุมชน เครือขํายสภาเกษตรกรจังหวัดตากได๎แจ๎งความประสงค์ขอใช๎ประโยชน์

จากพลังงานแสงอาทิตย์ไว๎ เพื่อขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณายื่นข๎อเสนอขอรับ

งบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ให๎แกํกลุํมเกษตรกร เบื้องต๎นจากการประสานติดตามทราบวํามีองค์การบริหารสํวนต าบล รวม 10 แหํง 

พื้นที่จังหวัดตาก ได๎ด าเนินการยื่นข๎อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกับกองทุนเพื่อสํงเสริม

การอนุรักษ์พลังงานด๎วยแล๎ว 

2) ปัญหาการลักลอบน าเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางชายแดน 

 ผ๎ูวําราชการจังหวัดตาก ได๎ก าชับหนํวยงานที่มีหน๎าที่ก ากับดูแลการลักลอบน าเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตามแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดตาก จนเป็นที่มาของการด าเนินการจับกุมผ๎ูประกอบการลักลอบน าเข๎าข๎าวโพด

เลี้ยงสัตว์และได๎มีการแถลงขําวการจับกุมการลักลอบดังกลําว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยดําน

ศุลกากรแมํสอด รวมกับกองก าลังนเรศวร หนํวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 24 หนํวยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานที่ 35 ผ๎ูแทนฝ่ายปกครอง และต ารวจ รวม 4 คดี มูลคํารวมกวํา 15 ล๎านบาท 
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      ขอ้เสนอโครงการภายใตก้รอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

  ตามที่รัฐบาลได๎มีการอนุมัติพระราชก าหนดกู๎เงิน 1 ล๎านล๎านบาท โดยแบํงออกเป็นการ

สาธารณสุข 45,000 ล๎านบาทเยียวยา 555,000 ล๎านบาท และกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

400,000 ล๎านบาท โดยกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม แบํงออกเป็น 4 แผนงาน ได๎แกํ 1) ลงทุนและ

กิจกรรมการพัฒนาท่ีสามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2) ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถ่ินและชุมชน 3) สํงเสริม

และกระตุ๎นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และ 4) สร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร๎าง

พื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต และจังหวัดตากได๎มีการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการ

ภายใต๎กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต๎แผนงานที่ 2 และ 4 ให๎แกํภาคสํวน  

ที่เกี่ยวข๎อง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผํานมา 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได๎จัดท าข๎อเสนอโครงการภายใต๎กรอบนโยบายการฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อแก๎ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู ด๎านการเกษตร ที่ได๎จากการรวบรวม

ประเด็นปัญหาและข๎อเสนอจากเกษตรกร/กลุํมเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต๎โครงการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอผํานหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง รวม  

3 โครงการ ประกอบด๎วย 

   1) โครงการปรับเปลี่ยนพืชทางเลือกสูํผ๎ูบริโภคปลอดภัย วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยและลดต๎นทุนการผลิต งบประมาณ 1,351,600 บาท เสนอผําน

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก  

   2) โครงการสํงเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก 

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ 1,067,600 บาท 

เสนอผํานส านักงานเกษตรจังหวัดตาก  

   3) โครงการสํงเสริมการเลี้ยงแพะ ทางเลือกกิจกรรมภาคเกษตรใช๎น้ าน๎อย 

วัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมกิจกรรมทางเลือกด๎านการเกษตรที่สอดคล๎องกับบริบทและสภาพแวดล๎อมของพื้นที่

ให๎แกํเกษตรกร งบประมาณ 1,106,600 บาท เสนอผํานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก   

ผลจากข๎อเสนอ 

  ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก และส านักงานปศุสัตว์ตาก รับข๎อเสนอโครงการภายใต๎กรอบ

นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้ง 3 โครงการ ข๎างต๎น จากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

น าเสนอผํานการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ในเดือน

มิถุนายน 2563 และจากการติดตามผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได๎รับทราบวํา

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบโครงการฯ ข๎างต๎น ด๎วยแล๎ว  
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 ค าสัง่แต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

 ขอ้มลูคณะท างานและคณะผูป้ฏิบติังานฯ 

 ขอ้มลูสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 

 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ผู้แทนสภาเกษตรกรและหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการ/

 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกร ในการนําเสนอสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขและ

 การพัฒนาภาคเกษตรกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

เลขที ่ เรื่อง 

ที่ 1/2563  

คําส่ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแล

การบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ระดับจังหวัด 

แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บ

สต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดตาก 

ที่ 16/2563 

คําส่ังคณะกรรมทรัพยากรน้ํา

แห่งชาติ 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดตาก 

ที่ 2/2563 

คําส่ังคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ํา

จังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรน้ําจังหวัดตาก (เพิ่มเติม) ด้านคุณภาพน้ํา 

ที่ 1/2563 

คําส่ังคณะกรรมบริหารจัดการ

แรงงานนอกระบบแห่งชาติ 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประสานและขับเคลื่อนนโยบายการ

บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 

ที่ 1498/2563 

คําส่ังจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน “โครงการจัดหวัดก้าวไกล สู้ภัย 

Climate Change” 

ที่ 1692/2563 

คําส่ังจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-

2565) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที่ 2214/2563 

คําส่ังจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวน

ลําไย ปี 2563 ระดับจังหวัด 

ที่ 1/2563 

คําส่ังคณะกรรมส่งเสริมปราชญ์

เกษตรของแผ่นดิน 

แต่งตั้งคณะทํางานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด

และกรุงเทพมหานคร และระดับเขต 

ที่ 895/2563 

คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แต่งตั่งคณะกรรมการบริหาร และคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ 

1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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คณะท างานด้านยทุธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนแผนพฒันาเกษตรกรรมและงบประมาณ 
 

1. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะทํางาน 

2. นายมานิตย์  พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

4. นายสุริยา  มาเกดิ  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  สุรสิทธินุสรณ ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

11. นายพนม  สินสอน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        เลขานุการคณะทํางาน 

12. นางสาวกัญญา  ชาวส้าน  พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราช 

บัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2557 – 2560 

2. ร่วมดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนา เกษตรกรรมระดับตําบล – อําเภอ โดยผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เสนอแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ที่

เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงระดับล่างสู่บน 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มูลคณะท างานและคณะผูป้ฏิบตัิงานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 
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คณะท างานพัฒนาองคก์รเกษตรกร 
 

1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะทํางาน 

2.  – ว่าง -    -         รองประธานคณะทํางาน 

3. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

4. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

5. นายสมเพชร  สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

6. นายประนอม  อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

7. นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตําบล           คณะทํางาน 

8. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตําบล           คณะทํางาน 

9. นายระพีภรณ์ อิ่มเอี่ยม  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร            คณะทํางาน 

10. น.ส.เสาวลักษณ์  วิเชียรสวรรค์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร            คณะทํางาน 

11. นายบุญเลิศ  แป้นคง  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร    คณะทํางานและเลขานุการ 

12. นางสาวกัญญา  ชาวส้าน  พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และให้คําแนะนําในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 

2. ให้คําปรึกษาและแนะนํา และหารือ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คณะทํางาน คณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ/ตําบล กรรมการองค์กรเกษตรกร ในการจัดทําข้อมูลวิธีการผลิต 

การตลาด ต้นทุน รายได้ของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆ พร้อมแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 

3. ให้คําปรึกษา กรรมการองค์กรเกษตรกรในการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรและ

การตลาด เพื่อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม ให้บริการสมาชิกและการดําเนินงานขององค์กร

เกษตร 

4. ให้คําแนะนําและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงการดําเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรราย

สินค้าเกษตร ที่จัดตั้งขึ้นกับองค์กรเกษตรกรรายสินค้าอ่ืน หรือภาคีภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและองค์เกษตรกร 

5. ให้คําปรึกษาแก่องค์กรเกษตรกรในการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน  

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
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คณะท างานสภาเกษตรกรระดบัอ าเภอ 9 อ าเภอ จังหวัดตาก 
 

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 

10.  นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

11.   นางเกษศิรินทร์  เอี่ยมเสน          ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน  

12.  นายสมเพชร สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอบา้นตาก 

1. นายจักรพงษ์  ทองใบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน              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. นายณรงค์  คงไทย  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้า น           คณะทํางาน 

8. นายนเรศ  ยมเกิด  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

9. นายมนัส  จันทร์มา   ตัวแทนเกษตรกร                 คณะทํางาน 

10. นายประทุม  สาดทอง  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. นางรัตนาภรณ์  โคกขํา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

6. นายวราห์  นายกต้น  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

7. นายสมเกียรติ  เจริญสิงห์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

8. นายพงษ์พัฒ  ประมวล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

9. นายนิคม  แก้วประดิษฐ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

10. นายวีระยุทธ์  เรืองรัตนกุล  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

11. นายพนม  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล            เลขานุการคณะทํางาน 
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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.  นางสาวบัณฑิตา  ทะเรืองรัมย์ 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. นายศักด์ิชัย ถนอมทรัพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

7. นายวิชัย  ต๋าคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

8. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

9. นางนิจนรินทร์  แสนหาญ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           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. นายสัมพันธ์  ยะปายต๋า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

6. นายมูล  ตุ้ยขม   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

7. นางจันทร์หอม  จันธิดา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

8. นายยุงยุต  สีนิ้วงาม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

9. นายโชคชัย  ตระกูลวนาสุข  ตัวแทนเกษตรกร             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. นายสุรเสกข์  ภิบาล  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

6. นายพัชรวชัร  สุวรรณคีรี  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

7. นายบัญชา  อินหล่อ  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

8. นายอาเจขะ  หยีเปรียะกู่  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

9. นายชนแดน  แก้วกลม  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

10. นายสุรินทร์  ชิมอ่วม  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. นายอภิชาย  กาจนสูตร  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

8. นายสมศักด์ิ  สันทัดพนาไพร ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

9. นายเมืองชัย  ละอองฟ้าขจรกุล ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

10. นางชนภา  เวียงอ่องเงิน  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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มอีาํนาจหนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอําเภอทั้ง

ระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสํารวจข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน 

สถานการณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ของอําเภอ สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพื้นที่ของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ํามัน อ้อย

โรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการ

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดล้นตลาด 

4. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ 

5. ระดมความคิดสร้างสัมมาชีพต้นแบบของอําเภอ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา และร่วม

สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเป็นฐานถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรจากแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร  

ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

7. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล อําเภอ และเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนฯ ส่งให้สภาเกษตรกร

จังหวัดวิเคราะห์ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

8. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

9. รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดือน 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 
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คณะผู้ปฏบิตังิานสภาเกษตรกรระดบัต าบล 9 อ าเภอ 
 

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 
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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 

 

มอีํานาจหนา้ทีด่งัต่อไปนี ้

1. รวบรวมจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในตําบล 

2. รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกัน

ภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่ตําบล/อําเภอ 

3. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลการผลิต ต้นทุน และรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้ง

เสถียรภาพด้นราคาของสินค้าเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนข้อมูลด้านหนี้สินภาคเกษตร ในท้องที่ตําบล/อําเภอ 

4. จัดทําเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ เสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลและเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน 

5. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข พร้อม

แจ้งคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สภา

เกษตรกรแห่งชาต ิ

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอ้มูลรายชื่อสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

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

 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก คนที ่1 

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

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก คนที ่๒ 

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 

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 08-5874-4601 

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.แมร่ะมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   โทร 08-5049-6216 

นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์ 36/4 ม.8 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก   โทร 08-0512-8075 

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

นายกําพล  เข็มฤทธ์ิ  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 (ประเภทผูท้รงคุณวฒุ)ิ 

นายสวัสด์ิ  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 
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