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พระบรมราชโอวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ขอน้อมน าพระบรมราชโอวาทนี ้มาเปน็แนวทางในการสง่เสรมิสนับสนนุ
ใหเ้กษตรกรมกีารปรบัเปลีย่นวถิีชวีติทีพ่อเพยีง ทัง้ในเชิงอาชพีและทักษะการใช้ชวีติ  

ในลกัษณะพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกนั 

“...การพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น  

ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช้  

ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  

โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา 

เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว  

จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ 

ขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” 
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ในวาระโอกาสครบรอบ ๑ ปี ของการปฏิบัติงานที่ก้าวย่างจากบทเฉพาะกาล วันที่ ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดิฉันนางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในนาม

ผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ในการด าเนินงานที่ต้องการ

สะท้อนปัญหา ความเดือดรอ้นของเกษตรกรจังหวัดตากที่เป็นปัญหาซ้ าซาก และต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

ยาวนานกอ่เกิดภาวะหนีส้ินและความยากจน อาทิเช่น ความไม่เป็นธรรมด้านราคา ผลผลิตการเกษตร 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากมีนโยบายการเสริมสร้างอ านาจต่อรองให้กับเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับ

ผลประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนโยบายและมาตรการของรัฐ เช่น โครงการรับจ าน า, โครงการแทรกแซง

ตลาด โดยมุ่งเน้นการยกระดับราคาผลผลิตการเกษตรและให้เกษตรกรจังหวัดตากเข้าถงึแหลงทุนสู่การ

สรา้งเสถียรภาพราคาผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม และทันต่อสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็น

ตัวกลางในการเสนอแนะความคิดเห็นต่อนโยบายและเชื่อมโยงข้อมูลส าคัญในการติดตามการ

ด าเนินงานโครงการก าหนดเขตเหมาะสมภาคเกษตรกรรม (Zoning) จึงแต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ 

๙ อ าเภอของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบตามประกาศแนบท้ายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพื่อการก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช ๘ ชนิด และประกาศก าหนดเขตเหมาะสม

ส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า มีบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่ จะได้น าเสนอ

ข้อมูลส ารวจเสนอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัด

ตาก (เกษตรและสหกรณจ์ังหวัดตาก) เพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลและวางแผนการปรับเปลี่ยนโดยผ่านการมี

ส่วนร่วมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนนโยบายฯ และมีหนังสือเสนอความคดิเห็นเรื่องการส ารวจข้อมูล 

เรียนผู้วา่ราชการจังหวัดตาก มีสาระส าคัญวา่หากด าเนินการโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

ในการขับเคลื่อนนโยบายฯ จะไม่อาจแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน และขัดต่อเจตนารมณ์ที่

ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๗  

  ประสานและสร้างความเข้าใจเพื่อจัดระบบชลประทานให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรง

ความต้องการของเกษตรกร ผู้ใช้น้ าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายแบบบูรณา

การในคณะท างานร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันภัยพิบัติจาก

ภัยแล้งและอุทกภัย 

  แต่ขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนควบคู่กันไป ที่ต้องด าเนินการไปพร้อมกันคือ การน าพา

เกษตรกรจังหวัดตากรวมตัวกันเพื่อยกระดับพลังศรัทธา ความหนักแน่นและมีความตระหนักปลูก

จิตส านึกให้เกิดการสร้างค่านิยมต่อภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างพลัง

อ านาจการต่อรองกับการใช้อ านาจรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นเอกภาพกับความชอบธรรมที่จะน ามาลด

ความเหลื่อมล้ า เพื่อจะได้ใชบ้ทบาทหน้าที่การมีส่วนรว่มอย่างแท้จรงิกับกระบวนการจัดท าและก าหนด

แผนแม่บท เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ตามอ านาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด ที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ โดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมสาระส าคัญ
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การพัฒนาเกษตรกรรมตามมาตรา ๔๑ เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการ

ก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ รักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคงในอาชีพ

เกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งนี้

เป็นไปเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร ด้วยการน าเสนอฐานข้อมูล ระดับข้อมูล ชนิดข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลและ

การพัฒนาข้อมูลจากล่างสู่บน เพื่อจะได้คาดการณ์ป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกรให้ยึดหลักการจ่าย

คา่ตอบแทนตามข้อเท็จจรงิของต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล 

 
 

                  นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

     ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

            30  กันยายน  2556 
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  ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากทุกท่าน ที่ให้โอกาสได้เข้ามาเป็น

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และยินดีที่จะท างานในหน้าที่เลขานุการสภาเกษตรกรจังหวัด

และบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย สภาฯ และส านักงานสภาฯ ของเรา เป็นองค์กรใหม่ ดังนั้น เรื่องที่

ผู้บริหารสมควรต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก คือ ระบบงาน ดิฉันในฐานะหัวหน้าส านักงาน ได้

วางแผนการจัดระบบงานของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้อยู่ในรูปแบบขององค์กรขนาดเล็ก 

ที่มีความคล่องตัว เน้นระบบการท างานที่โปรง่ใส ตรวจสอบได้ การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนองตอบความต้องการด้านบริการแก่สมาชิกสภาเกษตรกรผู้ทรงเกียรติ 

และพรอ้มที่จะรับฟังความคดิเห็นจากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทุกท่าน เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุง

การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เกิดผลส าเร็จตามความคาดหวัง โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ วรรคท้ายของ

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

       (นางพิมพ์อณัสฐ  ถาวรกันต์) 

       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

         ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
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นางสาวโสภาพรรณ กาสมสนั 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

   นายมานิตย์  พณินา 

 รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก  

คนที่ ๒ 

นางสมศรี  จ๋ีครี ี

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก  

คนที่ ๑ 
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   นางพิมพ์อณสัฐ  ถาวรกันต์ 

หัวหนา้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

   นางสาวกนกวรรณ  ตันตคิะเนด ี

หัวหนา้ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร 

 



 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก หน้า 1 

 

 
 

  สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการคุ้มครองและ

รักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทน

สูงสุด รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษา

ผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการก าหนดนโยบาย

และวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงใน

อาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืงอยา่งต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้าน

การปฏบัิตติามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจึงได้ตรา

พระราชบัญญัติ จัดตัง้สภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นให้มีอ านาจตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๑ และให้สภาเกษตรกร

จังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี ้

  1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองคก์รเกษตรกรภายในจังหวดั 

2. ประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย  

สถาบันการศึกษา และหนว่ยงานของรัฐ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม่ขององคก์รเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร

ในจังหวัด ในรูปแบบตา่งๆ 

4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็น

แผนแม่บทเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบ

วงจรและยั่งยืน 

6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 

รวมท้ังราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมตอ่สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

7. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกรหรือองคก์รเกษตรกร 

8. แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อด าเนนิการใดๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราช บัญญัตนิี ้

9. ปฏบัิตหินา้ที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
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  ส าหรับกลไกในการขับเคลื่อนการท างานของสภาเกษตรกรจังหวัด คือ สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๑ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีสถานะเป็นผู้แทนสภาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๓ มอีงคป์ระกอบ ๒ ส่วน คือ 

  ส่วนท่ี ๑ สมาชิกท่ีได้รับการเลือกตั้ง จ านวนสิบหกคน ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีจ านวนอ าเภอ

มากกว่าสิบหกอ าเภอ ให้เพิ่มจ านวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนัน้ให้เท่ากับจ านวนของอ าเภอ 

  ส่วนท่ี ๒ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งสมาชกิตาม (๑) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน

เกษตรกรรม จ านวนห้าคน โดยมาจากด้านพชื สัตว ์และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ให้ส านักงานจัด

ให้มีการเลอืกตัง้เพื่อให้ได้สมาชิกตาม (๑) และการเลอืกเพื่อให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒติาม (๒) ท้ังนี้หลักเกณฑ์ 

วธีิการ และเงื่อนไขท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

  การด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่

วันท่ีประกาศรายช่ือตามมาตรา 15 และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ให้สมาชิกสภาเกษตรกร

แห่งชาติซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา

เกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่ 

   การพ้นจากต าแหน่ง นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 สมาชิกสภา

เกษตรกรแห่งชาติพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัตหิรือมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 

4. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยู ่

5. ลาออกจากองค์กรเกษตรกรท่ีตนเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกเป็นสมาชิกตามมาตรา 

5(2) 

6. ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

7. ขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินกวา่ 5 ครัง้โดยไมม่เีหตุผลอันควร 
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สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

ประกอบด้วย 

1.ผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอ 16 คน                          2.ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดั 
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นายเสกสรร สุรสิทธนิุสรณ์ 

 

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก 
นางสมศรี  จ๋ีคีรี 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๑ 

นายมานิตย์  พิณนา 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๒ 

นายสุริยา  มาเกิด 

 

นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์ 

 

นายประนอม  อ่อนนุ่ม 

 

นายสวัสด์ิ  โนนสูง 

 

นายสมเพชร  สุริยวงษ์ 

 

นายเจริญ อ่อนแก้ว 

 

นายเครื่อง  เสมา 

 

นางล ายงค์  แสงประจักร์ 

 

นายสมชาย ใจพูน 

 

นายรุจ  ศรีงาม 

 

นายก าพล เข็มฤทธิ์ 

  

นายสงคราม แก้วประดิษฐ์ 

 

นายอรรถพงษ์ สาดทอง 

 

นายคธาเทพ เหลืองอรุณ 

 

นายภราดร  กานดา 

 

นายสมเดช  ล่าล้ี 

 

นายมานะ  สายธารโอบวารี 
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  สถานะหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มี

ผู้บริหารสูงสุดคือเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา ๒๒ 

แต่งตั้งโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ งบประมาณองค์กรมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลตาม

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๙  

บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ มิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิการเป็น

ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ีของส านักงานสภาเกษตรกรทุกระดับ การบริหารจัดการองค์กร ส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัด มีหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท าหน้าท่ีเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดและ

ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๘ ดังนี้ 

  1. รับผิดชอบงานด้านธุรการและท าหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารของสภาเกษตรกรจังหวัด 

2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาเกษตรกร

จังหวัด 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผน พัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดและการด าเนนิงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยและองค์ความรู้

เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมท้ังการตลาดท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

5. ประสานการด าเนนิงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6. จัดท ารายงานประจ าปขีองสภาเกษตรกรจังหวัด 

7. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นใดตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
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เจา้พนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
นักวิชาการเกษตร 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

หัวหนา้ส านักงาน 

ส่วนยทุธศาสตร์

การเกษตร 

หัวหน้าส่วน 

ฝ่ายอ านวยการ 

หัวหนา้ฝ่าย 

ส่วนประเมนิผล

และก ากับการ 

บริหารจัดการที่ด ี

หัวหนา้ส่วน 

ส่วนขับเคลื่อน

และการมสีว่นร่วม 

หัวหนา้ส่วน 
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นางพิมพ์อณัสฐ  ถาวรกันต ์

หัวหนา้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

นางสาวรัตจนา บุญสมร

เจา้พนักงานธุรการ 

ปฏบัิติงาน 

(ว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

 

วา่ง 

(ว่าง) 

หัวหน้าสว่นขับเคลื่อน

และการมีส่วนรว่ม 

น.ส.กนกวรรณ ตันติคะเนดี

หัวหน้าสว่นยุทธศาสตร์

การเกษตร 

 

(ว่าง) 

หัวหน้าสว่นประเมินผล

และก ากับการบรหิาร

จัดการท่ีดี 

(ว่าง) 

นักวิเคราะหน์โยบาย 

และแผน 

นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร์

นักวิชาการเกษตร 

ปฏิบัติการ 

น.ส.แสงอรุณ ประเสริฐธติิกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 

 

วา่ง 

 

วา่ง 

 

วา่ง 
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ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,072,869.99  บาท 

การเบิกจ่าย ตุลาคม 55–กันยายน 56 ตุลาคม 56 – พฤศจกิายน 56  

บุคลากร 1,368,264.55 275,680.00 1,643,944.55 

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทน 1,016,432.00  1,016,432.00 

ค่าครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 851,845.00 501,655.00 1,353,500.00 

งบด าเนนิงาน 897,166.02 161,827.42 1,058,993.44 

รวม (บาท) 4,133,707.57 939,162.42 5,072,869.99 

 

 

 

 
 

 

 

บุคลากร 

32% 

ค่าเบี้ยประชุมและ

ค่าตอบแทน 

20% 

ค่าครุภัณแ์ละ

สิ่งก่อสรา้ง 

27% 

งบด าเนินงาน 

21% 

สัดส่วนการใชจ้่ายตามหมวดงบประมาณปี 2556 

หนว่ย : ร้อยละ 
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สรุปแผนงาน/โครงการ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การด าเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1  : สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ๓๙๒,๕๘๓ 

๑. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่

งานสภาเกษตรกร 

(ข้อ 4.1 + 4.2) 

ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่แนวทางการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร

แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ สูก่าร

ปฏบัิติเพื่อการพัฒนาภาคเกษตร 

กรรมอย่างยั่งยืน/งานสภาเกษตรกร

และข่าวสารดา้นการเกษตรแก่คนใน

องค์กรสภาเกษตรกร/เกษตรกร/

ประชาชนท่ัวไป 

- บุคลากรในองค์กรสภา

เกษตรกร/เกษตรกร/

ประชาชนทัว่ไปได้รบัทราบ

ข้อมูลข่าวด้านการเกษตร 

และการด าเนินงานของสภา

เกษตรกรจงัหวัด/สภา

เกษตรกรแหง่ชาติ 

๒๔๑,๔๐๔ 

2.สร้างเครอืขา่ยสภา

เกษตรกร 

(ข้อ 2.1 + 2.2) 

๑) ต้ังคณะท างานฯ เพื่อสนับสนุน

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่

สภาเกษตรกรจังหวัด 

  - คณะท างานแก้ไขปัญหาที่ดนิท า

กินและหนี้สนิ  

  - คณะท างานบรหิารจัดการน้ า

และสิ่งแวดล้อม  

  - คณะท างานศึกษาสภาพปัญหา

และวิธีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

แบบครบวงจร ดา้นประมง   

 - คณะท างานศึกษาสภาพปัญหา

และวิธีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

แบบครบวงจร ดา้นพืช    

  - คณะท างานศึกษาสภาพปัญหา

และวิธีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

แบบครบวงจร ดา้นสัตว์   

  - คณะท างานสภาเกษตรกรระดับ

อ าเภอ รวม ๙ คณะ   

๒) ประสาน/สนับสนุน/อ านวยการ 

การจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด/

คณะท างาน 

- สกจ./สกช. มีเครอืข่าย

ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล 

หมู่บ้าน และบุคคลอื่นๆ ที่

ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะ 

ท างานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าที่ให้บรรลุ

ตามเจตนารมณ์แห่งพระราช 

บัญญัติสภาเกษตรกร

แหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๕๑,๑๗๙ 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การด าเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 : จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ๕๗,๒๙๗ 

การเตรียมความพร้อมการจัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

1. ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูล

จ านวนครัวเรอืนเกษตรกร 

จ านวนประชากร พื้นที่ถือครอง

ทางการเกษตร ผลติภัณฑ์มวล

รวมภาคเกษตรกรรม คุณภาพ

ดิน แหล่งน้ า การผลติสินคา้ที่

ส าคัญทางเศรษฐกจิ การผลติ

สินคา้ปลอดภัย ภัยพบิัติ ข้อมูล

การผลติต้นทุน รายได้สินคา้ 

เศรษฐกจิหลักในจังหวัด ฯลฯ 

(ข้อ 1.1 + 1.5) 

๑.) ศึกษา รวบรวม ข้อมูลดา้น

การเกษตร ข้อมูลจ านวนครัวเรือน

เกษตรกร จ านวนประชากร พืน้ท่ีถอื

ครองทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภาคเกษตรกรรม คุณภาพดิน แหลง่น้ า 

การผลิตสินค้าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

การผลิตสินค้าปลอดภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ  

หมายเหตุ : ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วย 

งานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.) การจัดท าเอกสารเผยแพร่ด้าน

บรกิารวิชาการ เทคโนโลยีการเกษตร 

ปัจจัยการผลติเรื่องโคเนือ้ 

เกษตรกรมีข้อมูลด้าน

การเกษตรเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ

และปรบัปรงุการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

 

๓๒,๓๕๐ 

๒. ข้อมูลผู้แทนสภาเกษตรกร

หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 

(ข้อ 1.2) 

จัดเก็บ รวบรวม และปรบัปรุงขอ้มูล

ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ต าบล 

อ าเภอ ตรวจสอบใหค้รบถว้น  

และจัดท าเป็นฐานข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอรใ์หส้ะดวกตอ่การคน้หา

และการน าไปใช้ พรอ้มจัดท าเป็น

รูปเล่มใหส้มบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

สกจ./สกช. มีฐานข้อมูล

เครอืข่ายผู้แทน

เกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

ต าบล อ าเภอ เพือ่ชว่ย

สนับสนุนในการด าเนิน 

งานตามอ านาจหน้าที่

ใหบ้รรลุตาม

เจตนารมณ์แหง่

พระราชบัญญัติ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑,๙๖๘ 

๓. ข้อมูลองค์กรเกษตรกร 

(ข้อมูลที่ข้ึนทะเบยีนกับสภา

เกษตรกรจงัหวัด) และเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กรเกษตรกรอื่นๆ 

(ข้อ 1.3) 

๑.) จัดเก็บ รวบรวม และปรับปรงุ

ข้อมูลองค์การเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน

กับสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก รวมถงึ

รายชื่อสมาชิกองคก์ร แยกรายอ าเภอ 

และประเภทของกิจกรรม  

๒.) รวบรวม รายชือ่องค์กรเกษตรกร

อื่นๆ ภายในจังหวัดตาก ทีย่ังไม่ได้ข้ึน

ทะเบยีนกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

๓.) จัดท าเป็นฐานข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอรใ์หส้ะดวกตอ่การคน้หา

และการน าไปใช้ พรอ้มจัดท าเป็น

รูปเล่มใหส้มบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

สภาเกษตรกรจังหวัด มี

ฐานข้อมูลองค์การ

เกษตรกร เพือ่เป็น

กลุ่มเป้าหมายในการ

ส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านเกษตรกรรมของ

สภาเกษตรกรฯ และ

เป็นองค์กรแกนน าที่

เข้มแข็งในการพฒันา

เกษตรกรรว่มกับสภา

เกษตรกรจงัหวัด 

๑๒,๙๗๙ 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การด าเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 : จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บท 

ในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ 

95,459 

การเตรียมความพร้อมในการจัดท าแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

๑. โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัตกิาร การจัดท าแผน

แม่บทพัฒนาการเกษตร

จังหวัดตาก  

(ปงีบประมาณ ๒๕๕๔) 

ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเชงิ

ปฏิบัตกิาร การจัดท าแผนแม่บท

พัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก ๑๙ – 

๒๑ ก.ย. ๕๔ ใหส้มาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ผู้แทนเกษตรกรระดับ

ต าบล ตัวแทนองคก์รเกษตรกร และ

ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง  

รวม ๑๕๐ คน 

๑.) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล 

ได้รับการเตรียมความพรอ้มกอ่น

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมจงัหวัดตาก 

๒.) รวบรวมประเด็นปัญหาและ

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสยี 

เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลในการ

วิเคราะหศ์ักยภาพด้าน

การเกษตรจังหวัดตาก 

๓.) ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศ์าสตร์ และเป้าประสงค์

หลัก ของแผนพัฒนาการเกษตร

ของจังหวัด 

(ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔) 

๒. โครงการประชุมเสวนา

ประชาคมระดมความต้องการ

พัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก 

(ปงีบประมาณ ๒๕๕๕) 

ด าเนินการจัดประชุมเสวนาประชาคม

ระดมความต้องการพัฒนาการเกษตร

จังหวัดตากในทุกอ าเภอๆ ละ ๑ ครัง้ 

โดยเชิญผูแ้ทนเกษตรกรระดับต าบล 

ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

ผู้แทนองคก์รเกษตรกรในแต่ละอ าเภอ  

ได้ข้อมูลประเด็นปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาการเกษตร

ในแต่ละอ าเภอ เพือ่เป็น

ฐานข้อมูลในการจัดท าแผนงาน/

โครงการใหต้รงกบัสภาพพืน้ที่

และความพรอ้มและความ

ต้องการของเกษตรกร ใน

แผนพัฒนาเกษตรกรรมของ

จังหวัดต่อไป 

(ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕) 

๓. กจิกรรมถา่ยทอดความรู้

กระบวนการจัดท าแผนแม่บท

เพื่อพฒันาการเกษตร จัดโดย

ส านักงานสภาเกษตรกร

แหง่ชาติ 

(ข้อ 6.1) 

 

๑.) พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ร่วมกจิกรรมถา่ยทอดความรู้กระบวน 

การจัดท าแผนแมบ่ทเพื่อพัฒนาการ

เกษตร จัดโดยส านักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ  

๒.) สรุปกระบวนการจัดท าแผนแมบ่ทเพื่อ

พัฒนาการเกษตร ถ่ายทอดสู่สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด 

๓.) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ถา่ยทอดกระบวนการจัดท าแผนแม่บทฯ 

ใหก้ับคณะท างานสภาเกษตรกรระดับ

อ าเภอ 

๑.) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก/คณะท างานฯ/พนักงานสภา

เกษตรกรจงัหวัดตาก เข้าใจ

กระบวนการจัดท าแผนแม่บท

เพื่อพฒันาการเกษตร 

๒.) คณะท างานสภาเกษตรกร

ระดับอ าเภอ สามารถรวบรวม

ประเด็นปัญหาความต้องการใน

พื้นที่ ตามกระบวนทีไ่ด้รับการ

ถา่ยทอดความรู้ได ้

สกช. 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การด าเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

๔. กจิกรรมสัมมนาขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร

แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ สู่

การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาภาค

เกษตรกรรมอย่างยั่งยนื 

๑.) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก และพนักงาน ร่วมกจิกรรม

สัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแหง่ชาติ ปี ๒๕๕๖ – 

๒๕๕๙ สู่การปฏบิัติเพื่อการพัฒนา

ภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยนื จัดโดย

ส านักงานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ  

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

และพนักงาน รับทราบแนวทาง

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกร

แหง่ชาติ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ สู่การ

ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาภาคเกษตร 

กรรมอย่างยั่งยนื และแนวนโยบาย

ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาค

เกษตรกรกรรม จาก ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

95,459 

๕. ศึกษา รวบรวม ข้อมูล

นโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์

ประเทศไทยขอ้มูลการจัดท า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑, แผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ๔ 

ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙), 

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร

แห่งชาติ นโยบายกลุ่มจังหวัด/

จังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนา

ต าบล ๓ ปี ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลของพืน้ที่จังหวัดตาก 

๑.) ศึกษารายละเอียดนโยบาย

ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย

ข้อมูลการจัดท าแผน พัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๑, แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ

เกษตร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖- 

๒๕๕๙), ยุทธศาสตรส์ภาเกษตรกร

แห่งชาติ นโยบายกลุ่มจังหวัด/

จังหวัด และข้อมูลพืน้ฐานจังหวัด/

ข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญภาคเกษตร 

และประเมนิแนวโน้มและความเสี่ยง

ที่จะส่งผลกระทบตอ่ภาคเกษตร 

ตลอดจนรวบรวม/วิเคราะหค์วาม

คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และ

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

๒.) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล

แผนพัฒนาต าบล ราย ๓ ปี ของทุก

องคก์ารบริหารส่วนต าบล จังหวัด

ตาก 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตากมี

ฐานข้อมูลนโยบายภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทยข้อมูลการ

จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑, แผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙), 

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

นโยบายกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และ

ข้อมูลพืน้ฐานจังหวัด/ข้อมูลพืน้ฐาน

ที่ส าคัญภาคเกษตร และประเมิน

แนวโน้มและความเสี่ยงที่จะส่งผล

กระทบต่อภาคเกษตร ตลอดจน

รวบรวม/วิเคราะหค์วามคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย และสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดและฐานข้อมูล

แผนพัฒนารายต าบลของจังหวัด

ตาก เพื่อประกอบการจัดท า

แผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การด าเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

๖. โครงการที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

เห็นชอบให้ด าเนินการ (โครงการอบรมสร้าง

เครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นฯ, โครงการสร้างเครอืข่ายเจรจาซือ้

ขายสินค้าเกษตรเพื่อรักษาเสถยีรภาพราคา, 

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธฯ์) 

ไม่ไดด้ าเนินการเน่ืองจาก

งบประมาณปี 2556 ที่

คาดว่าจะได้รับไม่ได้รับ

การจัดสรรเพิ่มเติม 

 ไม่ไดร้ับการ

จัดสรร

งบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
การด าเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ (สกช.) ที่ ๔ :  สร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยนืในอาชีพเกษตรกรรม ๓๕๑,๘๒๗ 

๑. การบูรณาการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาด้านการ 

เกษตรแบบมีสว่นร่วม 

(ข้อ 2.3 + 2.4 + 2.5) 

๑.) การบูรณาการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาดา้นการเกษตรแบบมีสว่นร่วม 

-การบูรณาการความรว่มมือกับ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก 

-การบูรณาการความรว่มมอืกับจังหวัด

ตาก  

-การบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิ

สง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒.) เข้ารว่มชีแ้จงระดมความคิดเห็นท่ี              

หน่วยงานอ่ืนจัด 

3.) ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการ

ประชุมเรยีกรอ้งของเกษตรกร 

๔.) เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ

แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในจังหวัด 

๑.) มกีารพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 

กรรม ผ่านกระบวนการมีสว่นร่วมและบูรณา

การด าเนินงานรว่มกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.) เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร  

มตัีวแทน (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด)  

ในการเข้ารว่มประชุมระดมความเห็น/

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 

๓.) เกษตรกรได้รับการสื่อสารนโยบายจาก

การด าเนินงานมาตรการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง

ได้ชัดเจน ลดความขัดแย้งและการรวมตัว

เรยีกรอ้งของเกษตรกรท่ีส่งผลกระทบต่อ

สาธารณะชน 

๔.) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน ทราบและเข้าใจ อ านาจ

หน้าที่/แนวทางการด าเนินงานของสภา

เกษตรกร ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงในการสรา้งความ

ศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกร

และองค์กรเกษตรกรต่อไป 

๑๓๕,๘๖๒ 

 

๒. การพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาการเกษตรใน

พืน้ท่ี 

(ข้อ 1.4 + 3.2 + 3.3) 

๑.) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา

ความต้องการเกษตรในพืน้ท่ี 

๒.) ประมวลผลข้อมูลจากการ

ด าเนินงาน และการศึกษา วิเคราะห์

สภาพปัญหา ของคณะท างานฯ  

๓.) จัดท าเป็นเสนอเพื่อการแก้ไข

ปัญหาดา้นการเกษตรของจังหวัด 

๔.) จัดท าโครงการเสนอขอรับการ

สนับสนุนจากงบจังหวัด/งบท้องถิ่น/

แหลง่ทุนอ่ืน เพื่อพัฒนาหรือแก้ไข

ปัญหาดา้นการเกษตร 

๕.) รว่มด าเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาดา้นการเกษตร รวมถงึประสาน

นโยบายและการด าเนินงานระหว่าง

องค์กร ตามที่ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ได้รับแต่งต้ังเป็น

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะท างาน ตามค าสั่งจังหวัด 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรใน

พืน้ท่ีดา้นการเกษตรของจังหวัดตาก ไดร้ับ

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากการจัดท า

ข้อเสนอ/การด าเนินโครงการ ดังนี้ 

  ๑.) ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการ

ด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปี 

๒๕๕๕/๕๖ 

  ๒.)  ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการ

ด าเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดมัน

ส าปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖  

  ๓.) การติดตามและเสนอแนะการด าเนินงาน

โครงการก าหนดเขตความเหมาะสมภาค

เกษตรกรรม (Zoning) 

  ๔.)  ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขการใช้ประโยชน์

ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด (การ

ก่อสร้างโรงงานแยกแร่เหล็กในเขตนิคม

สหกรณ์) 

 

๖๕,๑๗๕ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การด าเนนิงาน ผลลัพธ ์ งบประมาณ 

    ๕.) ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา

ราคาผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์

ตกต่ า 

  ๖.) ข้อเสนอเพื่อการด าเนินงาน

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรยี์จังหวัดตาก 

  ๗.) ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา

การน าเข้าโค-กระบือ ตามแนว

ชายแดน ๕ อ าเภอฝั่งตะวันตก 

จังหวัดตาก 

  ๘.) เสนอแนะข้อมูลในหัวข้อ 

“ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

: เกษตรกรไดห้รือเสยี”  

  ๙.)  ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา

ผลผลิตล าไย 

 

๓. การพัฒนาและแก้ไขปัญหา

การเกษตร ระดับประเทศ 

(ข้อ 2.6) 

๑.) ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากเข้ารว่มประชุม

คณะกรรมการของสภา

เกษตรกรแห่งชาติ และประชุม

คณะกรรมการฯ ท่ีได้รับการ

แต่งต้ังจากสภาเกษตรกร

แห่งชาติ (คณะกรรมการ

ยุทธศาสตรฯ์, คณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาท่ีดินและหนี้สนิ และ

คณะกรรมการพนักงาน สกช.) 

๒.) ส านักงานฯ สนับสนุนการ

ด าเนินงานในฐานะคณะ 

กรรมการฯ ของประธานสภา

เกษตรกรจังหวัด 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ มขี้อมูลและ

แนวทางประกอบการจัดท าข้อเสนอ

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้าน

เกษตรกรรมเสนอรัฐบาล 

๑๕๐,๗๙0 

๔. โครงการประชาเสวนาหาทาง

ออกพื้นท่ีลุม่น้ าแมต่าว 

  ไม่ไดร้ับการ

จัดสรร

งบประมาณ 

รวมท้ัง  4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 897,166 
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บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่ งก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ (๒) และ (๖) คอื ประสานนโยบายและ

การด าเนินงานระหว่างองคก์รเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 

และเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง

ราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย

และแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็น

ธรรม ตลอดจนประสานนโยบายและการด าเนินงานภาคเกษตรกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

         การจัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาแก้ไขปัญหาระดับพื้นที ่

๑. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

ปี ๒๕๕๕/๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีค าสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง 

แต่งตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล คณะท างานติดตามการ

ด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖ เพื่อติดตามประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

ในการรับจ าน าข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖ จังหวัดตาก ทั้งในส่วนของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชน ท าการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ จุดรับจ าน า 

ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานคณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการรับจ าน าระดับจังหวัด จังหวัด

ตาก ซึ่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้วย ตามค าสั่งคณะอนุกรรมการ

ติดตามก ากับดูแลการรับจ าน าระดับจังหวัดตาก จังหวัดตากที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ติดตามปัญหาการ

ด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖ และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาการรับ

จ าน าข้าวเปลือกในระดับจังหวัด เสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการรับจ าน าระดับจังหวัด 

จังหวัดตาก และสภาเกษตรกรแห่งชาติ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
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ปัญหาการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกในระดับพื้นท่ีจังหวัดตาก 

1. ในเขตพื้นที่อ าเภอท่าสองยางเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องข้อมูลพันธุ์ข้าวกับข้อมูล

การขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวกับเกษตรอ าเภอท่าสองยางไม่ตรงกัน เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นข้าวหอม

จังหวัดแต่เมื่อน าข้าวไปจ าน าเป็นข้าวเปลือกเจ้า ข้อมูลเบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้น

ทะเบียนทราบว่าเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนท าให้การขึ้นทะเบียนมี

ปัญหา ประกอบกับเมื่อมีการประชาคมข้อมูลการขึ้นทะเบียนในหมู่บ้าน เกษตรกรไม่มาร่วมตรวจสอบ

ข้อมูลการขึน้ทะเบียนของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ 

  2. จุดรับจ าน าบางจุดเครื่องวัดความชื้นค่อนข้างเก่าและขาดประสิทธิภาพ, เครื่อง

แยกสิ่งเจอืปนใช้ไม่ได้, เครื่องแยกข้าวสารใชไ้ม่ได้ และเครื่องวัดกรัมข้าวใช้ไม่ได้ 

  3. มาตรฐานเครื่องมืออุปกรณใ์นการวัดคุณภาพข้าวของจุดรับจ าน ากับโรงสีชุมชนใน

พืน้ที่ต่างกัน ท าให้เกษตรกรเกิดข้อสงสัยว่าเคร่ืองมือของที่ใดที่ได้มาตรฐาน 

  4. พบว่ามีการน าข้าวมาฝากไว้กับโรงสีก่อนระยะเวลารับจ าน า 

  5. โรงสีปฏิเสธการรับซื้อ ข้าวฟันหนู และ ข้าวเหลือง 

  6. จากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้แทนเกษตรกรประจ าจุดรับจ าน า และเกษตรกรที่น า

ข้าวมาเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการวัดความชื้นและสิ่งเจือปน ยกตัวอย่างเช่น 

เกษตรกรบางรายแม้จะวัดความชื้นได้ไม่เกิน ๑๕% ก็จะไม่ได้ราคาเต็มต้องถูกตัดราคาลงจากข้ออ้างมี

สิ่งเจือปนมากหรอืข้าวป่น 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

  ๑. เสนอให้มีการให้ความรู้แก่ตัวแทนเกษตรกรที่ไปอยู่ตามจุดรับจ าน าโดยน าวิทยากร

มาให้ความรู้เร่ืองการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพข้าว ที่ผ่านมาจังหวัดตากไม่มีการจัด

อบรมให้กับตัวแทนเกษตรกรประจ าจุดรับจ าน า 

  ๒. เสนอให้ออกกฎระเบียบให้ตัวแทนเกษตรกรผู้อยู่ประจ าจุดรับจ าน า เป็นผู้ดูเรื่อง

การตรวจวัดคุณภาพข้าวเรื่องความชื้นรวมไปถงึการหาสิ่งเจอืปนแทนบุคลากรจากโรงสี 

๓. ควรเข้มงวดเรื่องกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าว ณ จุดรับจ าน า 

๔. ควรให้ตัวแทนเกษตรกรประจ าจุดรับจ าน าร่วมการตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องมือ

อุปกรณ์ทุกรายการในทุกจุดรับจ าน า 

๕. หากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าไม่สามารถรับซื้อข้าวตกเกรด (ข้าวฟันหนู) จาก

เกษตรกรได้ควรจัดหาโรงสีเข้ามารับซื้อข้าวตกเกรดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีพเิศษ  

      ๖. การก าหนดมาตรการหรือระเบียบการด าเนินการโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

หรือโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ควรมีการจัดเวทีประชาคมสอบความความคิดเห็นของ

เกษตรกรผูม้ีส่วนได้เสียโดยตรงกอ่นด าเนินการ 

จากข้อเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่องการจัดหาโรงสีเข้ามารับซื้อข้าวตกเกรด 

(ข้าวฟันหนู) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซ่ึงไม่สามารถน าผลผลิตเข้าโครงการรับจ าน าเป็นกรณีพิเศษ มติที่

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการรับจ าน าระดับจังหวัด  จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๖ 
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กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มอบหมายให้การค้าภายในจังหวัดตากประสานหาผู้รับซื้อข้ าวเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกร โดยการค้าภายในจังหวัดตากได้ประสานกับผู้ประกอบการอาหารสัตว์มาช่วยรับซื้อ

ข้าวเปลือกในราคา ตันละ ๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ข้อมูลการจัดท าข้อเสนอแนะฯ ข้างต้น สภา

เกษตรกรแห่งชาติ โดยคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าว ปี ๒๕๕๕/๕๖ ของ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้น าไปรวบรวมและประมวลผลเสนอเหตุผลประกอบ กราบเรียน ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ขอให้พิจารณาทบทวนมติในการปรับลดราคา

รับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ด้วย 
 

๒. ข้อ เสนอเพื่ อการแก้ ไขปัญหาและการด า เนินงานโครงการแทรกแซง 

ตลาดมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖  

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการน ามัน

ส าปะหลังเข้ารว่มโครงการแทรกแซงมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ในเขต ๔ อ าเภอฝั่งตะวันตกจังหวัดตาก 

(อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง และอ าเภอพบพระ) มีผู้ประกอบการลานมันเข้า

ร่วมโครงการเพียง ๑ ราย และสามารถรับจ าน าได้ในปริมาณที่จ ากัด (๔๐๐ ตัน/วัน) ท าให้เกษตรกร

ต้องจองคิวล่วงหน้า ๒๐ – ๓๐ วัน เมื่อถึงคิวที่จองไว้แล้วต้องน ารถขนมันส าปะหลังรอคิวเข้าโรงงาน

นาน ๓ - ๔ วัน จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้

ส ารวจขอ้มูลสภาพปัญหาในพืน้ที่เพิ่มเติมผ่านเครอืข่ายผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ต าบล พบว่า

ยังมีผลผลิตมันส าปะหลังที่ยังไม่ได้ขุดรอเข้าร่วมโครงการฯ อีกประมาณ ๒๔,๖๑๙ ตัน ประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากในฐานะคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลังระดับ

จังหวัด จึงเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พิจารณาเรื่องการขอ

ขยายระยะเวลารับจ าน ามันส าปะหลังโครงการแทรกแซงมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ออกไปอีก ๒ 

เดือน (จากเดิมสิ้นสุดโครงการฯ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖) ซึ่งที่ประชุม

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ น าเรื่องนี้ เสนอต่อคณะกรรมการ

ก ากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลารับจ าน ามันส าปะหลัง 

โครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ ออกไปอีก ๒ เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของเกษตรกร ตามที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ และเพื่อสนับสนุนการขอขยายระยะเวลา

การรับจ าน ามันส าปะหลัง โครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ของคณะอนุกรรมการ

ก ากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงน า

ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรฯ ดังกล่าวข้างต้น เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณา

รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศจัดท าเป็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการรับจ าน ามันส าปะหลัง 

โครงการแทรกแซงมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ 
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  จากการติดตามผลการพิจารณาขอขยายระยะเวลารับจ าน ามันส าปะหลังโครงการ

แทรกแซงมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ไม่มีการบรรจุเป็นวาระพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตร ี

(ครม.) แต่อย่างใด อนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการน าผลผลิตมันส าปะหลังเข้าร่วมโครงการแทรกแซง

ตลาดมันส าปะหลังไม่ให้เกดิปัญหาขึน้เหมือนเช่นปีที่ผา่นมา สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เข้าร่วมประชุม

หารอืกับผู้ประกอบการโรงแป้งมัน (บริษัทแม่สอดสตาร์ชจ ากัด), ตัวแทนเกษตรกร และส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สนามกอล์ฟดงสักรีสอร์ท ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก เรื่องแนวทางบรหิารจัดการผลผลิตมันส าปะหลังในฤดูการผลิต ปี 255๖/๕๗ โดยผลการ

หารือระหว่างผู้ประกอบการ, ส่วนราชการ (เกษตรอ าเภอ), สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และเกษตรกร 

เห็นควรให้มีตัวแทนผู้ประสานงานบริหารจัดการผลผลิตมันส าปะหลังร่วมกัน ในพื้นที่ ๕ อ าเภอฝั่ง

ตะวันตก และเสนอความเห็นให้รัฐปรับนโยบายการด าเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลังให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาของเกษตรกรผา่นผู้แทนส านักงานการค้าภายในจังหวัดตาก และในส่วนของ

สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้สรุปข้อเสนอทั้งหมดส่งให้คณะท างานด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ทราบ และพิจารณาต่อไปแล้ว  
 

๓. การติดตามและเสนอแนะการด าเนินงานโครงการก าหนดเขตความเหมาะสมภาค

เกษตรกรรม (Zoning) 

  เพื่อให้การก าหนดเขตพื้นที่เหมาะสมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในพื้นที่ ตลอดจนคุ้มครองและรักษา

ประโยชน์ของเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงแต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการ

ปลูกพืช ๘ ชนิด คือ ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล าไย 

สัปปะรดโรงงาน และประกาศก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการเลี้ยงโคเนือ้  

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินงานของ

คณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สรุปผลเบื้องต้นการตรวจสอบพื้นที่ก าหนดเขตเหมาะสมฯ ตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้างต้น เสนอฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้

ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดตาก (เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดตาก) พิจารณาปรับปรุง

ข้อมูลและวางแผนการด าเนินการ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
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ที่มา : ข้อมูล “พืน้ที่เพาะปลกูปัจจุบัน” จากข้อมลูการน าเสนอผู้ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

        ข้อมูล “อุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่รับผลผลิตได้”  

จากข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัตาก พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

  ๑. ประกาศพื้นที่เหมาะสมส าหรับเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดตาก มีพื้นที่เหมาะสม ๘ 

อ าเภอ๓๒ ต าบล ยกเว้นอ าเภอวังเจ้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่อ าเภอวังเจ้าที่มี

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวนมาก โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รวม ๒๑ กลุ่ม เกษตรกร ๕๙๒ 

ราย และองคก์รเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบยีนองค์กรเกษตรกรกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม 

๓ กลุ่ม เกษตรกร ๔๑ ราย  

  ๒. ตั้งข้อสังเกตพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวนาปี อ าเภอแม่สอด ในเขตพื้นที่ต าบลแม่

ตาวต าบลแม่กุ และต าบลพระธาตุผาแดง มีพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวนาปี รวม ๓,๒๘๗ ไร่ เมื่อ

พิจารณาข้อมูลพืน้ที่ปนเปื้อนของสารแคดเมียมในเขตลุ่มน้ าแม่ตาว พบว่ามีพื้นที่รวมทั้งสิน้ ๔,๖๔๗.๓๐ 

ไร่ ซึ่งมีพืน้ที่มากกว่าพืน้ที่ไม่เหมาะสมปลูกขา้วนาปีตามประกาศฯ 

  ๓. จากการประชุมคณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

แบบครบวงจร (ด้านพืช) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พบว่าปริมาณผลผลิตพืช

เศรษฐกจิ ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าว และมันส าปะหลัง มีปริมาณผลผลิตมากกว่าปริมาณ

ความต้องการวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของการก าหนดพื้นที่เหมาะสมด้านการเกษตรซึ่งต้องการให้การตลาดเป็นตัวก าหนดปริมาณ

ผลผลิตให้สอดคล้องกันเห็นว่าเพื่อให้การวางแผนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนพิจารณา

ประกาศพื้นที่เหมาะสมปลูกพืช ในเบื้องต้นควรพิจารณาปริมาณความต้องการผลผลิตในพื้นที่ภายใน

จังหวัด และ เตรียมความพร้อมในการวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด

เดิมซึ่งปรับไปอยู่ในพืน้ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพชืดังกล่าวมากถึง 693,807 ไร่  

ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปรมิาณผลผลิต  

และปรมิาณความต้องการผลผลิตในพื้นที่จังหวัดตาก  ปี ๒๕๕๖ 

สินค้า 

เกษตร 

พื้นที่เพาะปลูก

ปัจจุบัน (ไร่) 

(๑) 

พื้นที่ก าหนดเขต 

โซนนิ่ง (พื้นที่ 

เหมาะสมมาก  

+ พื้นที่เหมาะสม 

ปานกลาง) (๒) 

ผลต่างพื้นที่ 

หลังก าหนด 

โซนนิ่ง  

(๑) – (๒) 

 

ผลผลิต

เฉลี่ย/ไร่ 

(ก.ก.) 

(๓) 

ปริมาณผลผลิต

ค านวณจาก 

พื้นที่ก าหนด 

โซนนิ่ง (ตัน)  

(๒) x (๓) = (๔) 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ในพื้นที่รับ 

ผลผลิตได้  

(ตัน) (๕) 

ปริมาณความ

ต้องการ – 

ปริมาณ 

ผลผลิต (ตัน)   

(๕) – (๔) 

ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ 

710,979.75 307,419.๐๐ 403,560 808.84 ๒๔๘,๖๕๒.๐๐ 248,150.๐๐ - ๕๐๒.๐๐ 

ข้าวนาป ี 285,864.50 83,866.๐๐ 201,998 494.98 ๔๑,๕๑๑.๙๙ 101,639.๐๐ + ๖๐,๑๒๗.๐๑ 

มันส าปะหลัง 116,304.00 42,064.๐๐ 88,249 4,114.01 ๑๗๓,๐๕๑.๗๑ 257,900.๐๐ + ๘๔,๘๔๘.๒๙ 
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ภายหลังข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าวข้างต้น สภาเกษตรจังหวัดตากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ  

พิจารณาปรับปรุงข้อมูลฯ จากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน

เกษตรกรรมจังหวัดตาก (เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดตาก) แต่อย่างใด และยังปรากฏว่าส านักงาน

เกษตรอ าเภอมีการด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการปลูกอ้อยแทนพื้นที่ปลูกข้าว(ซึ่งตามประกาศ

ก าหนดเขตพื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว แจ้งว่าไม่เหมาะสม หรือ เหมาะสมน้อย) โดยแจ้งเกษตรกร

ให้ลงลายมือชื่อตามแบบส ารวจส่งทันที เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมส่งให้ส านักงาน

เกษตรจังหวัดตากทราบ ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ กอ่นเวลา ๑๒.๐๐ น.  

ในฐานะตัวแทนเกษตรกรเห็นว่าการส ารวจข้อมูลข้างต้น มีความส าคัญและส่งผล

กระทบต่อการประกอบอาชีพในอนาคตของเกษตรกรโดยตรง ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ขาด

ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการก าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) จึงได้มีหนังสือขอเสนอแนะ

ความเห็นเรื่องการส ารวจขอ้มูลฯ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดตาก) พิจารณา มีสาระส าคัญดังนี้ 

๑) การด าเนินนโยบายการก าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม หรือส ารวจความต้องการ

การปลูกพชืของเกษตรกรตามนโยบายดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสื่อสาร สรา้งความเข้าใจ และ

ชี้แจงผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการให้เกษตรกรทราบ และเปิดโอกาสให้

เกษตรกรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

๒) การเร่งรัดเกษตรกรให้ตอบแบบส ารวจข้อมูล เช่น “หากไม่ปลูกข้าว ยินดีปลูกอ้อย

หรือไม่” หรือ “หากไม่ต้องการปลูกอ้อยต้องการปลูกพืชชนิดใดแทนการปลูกข้าว” แบบส ารวจดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ หากต้องตอบค าถามในระยะเวลาอันสั้นไม่ต่างกับการบีบบังคับให้

ต้องเลือก 

๓) การปลูกอ้อยพื้นที่อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอพบพระ และอ าเภอท่า

สองยาง เป็นการปลูกเพื่อเข้าสู่โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการก าหนดราคารับซื้ออ้อยเอ

ทานอลเหมือนกับอ้อยเพื่อผลิตน้ าตาลแต่อย่างใด โดยรัฐบาลยังต้องแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องชดเชย
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ราคาอ้อยเอทานอลอีกด้วย ดังนั้น หากสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกอ้อยในพื้นที่อ าเภอดังกล่าวข้างต้น

เพิ่มขึน้จะกอ่ให้เกดิปัญหาตามมาไม่สิ้นสุด  

๔) ปัญหาเรื่องผลกระทบจากสารแคดเมียม บริเวณพื้นที่ต าบลแม่ตาว ต าบลพระ

ธาตุผาแดง และต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท าให้ไม่เหมาะสมที่จะส่งเสริมเกษตรกรบริเวณ

พืน้ที่ขา้งต้น ตลอดจนพืน้ที่ใกล้เคยีงปลูกอ้อยเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ าตาล   

แม้ว่าในหลักการนโยบายก าหนดเขตพื้นที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรรม (Zoning) จะ

เป็นการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด และสะดวกต่อการบริหารจัดการภาคเกษตรกรรมของรัฐ หากด าเนินการโดยปราศจากกระบวนการ
มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนนโยบายฯ นอกจากจะขัดต่อเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๗ แล้ว นโยบายดังกล่าวจะไม่อาจแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 

เนื่องจากขาดความร่วมมือจากเกษตรกรซ่ึงเป็นกลไกส าคัญต่อการด าเนินการอีกด้วย  
 

๔. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขการใช้ประโยชน์ ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด 

(การก่อสร้างโรงงานแยกแร่เหล็กในเขตนิคมสหกรณ์) 

  ด้วยประชาชนต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกิดความวิตกกังวลต่อ

ผลกระทบจากตะกอนแร่เหล็กที่เกิดจากการตั้งคลังสินค้าช่ัวคราวเพื่อพักกองแร่เหล็กซึ่งตั้งอยู่ในเขต

พื้นที่นิคมสหกรณ์แม่สอด อาจปนเปื้อนลงในล าห้วยแม่ปะซึ่งเป็นล าห้วยหลักที่ประชาชนใช้ในทาง

การเกษตรและการอุปโภค โดยได้รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะ

ตัวแทนเกษตรกรต าบลแม่ปะช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแกไ้ขปัญหา  

  สภา เ กษตรกรจั ง หวั ดต าก  ได้ ป ร ะส าน ขอคว ามอนุ เ คร า ะห์ ส า นั ก ง า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากตรวจสอบผลกระทบจากการตั้งคลังสินค้าฯ ข้างต้น 

และแจ้งผลการตรวจสอบให้เกษตรกรต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด ทราบ อนึ่ง เพื่อให้การใช้ประโยชน์

ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้มีหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้ประโยชน์ทีดิน

ในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอดตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ในที่ดินแปลงที่ตั้ง

คลังสินคา้ช่ัวคราวเพื่อพักกองแรเ่หล็กฯ ดังกล่าว ผลการตรวจสอบของนิคมสหกรณแ์ม่สอดแจ้งว่าการ

ตั้งคลังสินคา้ช่ัวคราวเพื่อพักกองแรเ่หล็กในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอดไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดิน

เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้เสนอเรื่องขอให้ระงับการ

ด าเนินการก่อตั้งคลังสินค้าช่ัวคราวเพื่อพักกองแร่เหล็ก ในพื้นที่สหกรณ์นิคมแม่สอด เรียนอธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากที่ ตก ๐๐๐๕/พิเศษ ลงวันที่ ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๕  
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๕. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ า 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ 9 

ต าบลของอ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก กว่า 300 คน ได้เดินทางไปชุมนุมด้านหน้าที่วา่การอ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก เพื่อยื่นหนังสือร้องขอให้รัฐบาลพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕ 

เปอร์เซ็นต์ที่กิโลกรัมละ 11-12 บาท หรือข้าวโพดฝักสด กิโลกรัมละ ๕ บาท ต่อมาได้มีการประชุม

คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตาก 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามกรอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดปี ๒๕๕๖/๕๗ ของ

คณะกรรมการนโยบายข้าวโพด ซึ่งก าหนดค่าชดเชยราคาปรับปรุงคุณภาพและค่าบริการให้กับ

ผู้ประกอบการ ในอัตราไม่เกิน ๑.๕ บาท/กิโลกรัม กลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

จังหวัดตากแจง้ต่อที่ประชุมฯ ว่าหากด าเนินการตามกรอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดปี ๒๕๕๖/

๕๗ ผู้ประกอบการขาดทุน ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้เสนอให้ภาครัฐจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรโดยตรง 

กิโลกรัมละ ๒ บาท แทรกแซงโดยราคารับจ าน ากิโลกรัมละ ๙ บาท และน าเงินส่งเสริมหรือชดเชยให้กับผู้

ส่งออก กิโลกรัมละ ๑.๕๐ – ๒ บาท เพื่อให้ผู้ส่งออกรับซื้อที่จุดรับซื้อ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ในฐานะตัวแทนภาคเกษตรกรรมได้น าเสนอข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยแจ้งที่ประชุมฯ 

ทราบว่า เกษตรกรขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบฝัก) ให้กับพ่อคา้ในพืน้ที่ได้ในราคา ๓.๐๐ – ๓.๑๐ บาท/

กโิลกรัม แต่เกษตรกรมีค่าใช้จา่ยต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3.๘๙ บาท/กิโลกรัม (๓,๕๐๐ บาท/

ไร่) ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งอยู่ที่ไร่ละ 

3,904.38 จึงเห็นว่าราคาที่เกษตรกรร้องขอให้รัฐบาลช่วยชดเชยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบฝัก) 

กิโลกรัมละ ๕ บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล โดยการชดเชยราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรเสนอให้

จ่ายเงินให้กับเกษตรกรโดยตรง อนึ่ง เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตกต่ าในระดับจังหวัดตามแนวทางกรอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดปี ๒๕๕๖ /๕๗ ของ

คณะกรรมการนโยบายข้าวโพด เห็นว่าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับเกษตรกรได้สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ของจังหวัดตากเสนอคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการกลาง

กลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเสนอผู้มี

อ านาจก าหนดมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้

อย่างแท้จรงิ ต่อไป 

๖. ข้อเสนอเพื่อการด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรยี์จังหวัดตาก 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกจิจังหวัดตาก ครั้งที่ ๓ – ๖/๒๕๕๕ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะคณะกรรมการ

รว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (ค าสั่งจังหวัดตากที่ ๘๘๙/๒๕๕๕ ลง

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรยี์ในพืน้ที่จังหวัด

ตากต่อที่ประชุมฯ โดยเห็นว่าการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชและสัตว์ของเกษตรกรสู่ระบบเกษตรกร

อินทรยี์ได้จะชว่ยลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันในตลาด
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สากลได้ ทั้งนีใ้นระยะเร่ิมแรกของการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรอยู่ที่การท าความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้

ถ่องแท้ มีความตั้งใจจรงิ มีความขยันหมั่นเพยีรไม่ทอ้ถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ มีความสุขในการ

ปฏิบัติก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้ เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทุก

คนสามารถปฏิบัติได้จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานที่ประชุมฯ เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว 

และได้มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก พิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น

คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดตาก โดยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดตาก ตามค าสั่งจังหวัดตากที่ ๑๘๔๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๕๕ ขึ้น โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน /

โครงการ ตลอดจนติดตาม ประสานงานการด าเนินงาน ด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตาก 
 

๗. ข้อเสนอเพื่อการแก้ ไขปัญหาการน า เข้า โค-กระบือ ตามแนวชายแดน  

๕ อ าเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก 

สืบเนื่องจากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รับทราบข้อมูลจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เรื่องการค้าขายโค-กระบอื และสินคา้ภาคเกษตรกรรม ชายแดนไทย-พม่าในพื้นที่ต าบลแม่ปะ พบว่ามี

การน าเข้าปริมาณมากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการสอดส่องดูแลที่อาจจะไม่ทั่วถึง เมื่อเทียบกับ

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกษตรกรมีความกังวลเรื่องปัญหาการติด

เชื้อโรค และปัญหาการเข้ามาของนายทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อขายในตลาดโค - กระบือ จะกระทบ

โดยตรงต่อผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่เป็นจ านวนมาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงน าเรื่องฯ ดังกล่าว หารือ

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก ในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อขอรับทราบ

สถานการณท์ี่เกดิขึน้ในพื้นที่และขั้นตอนการตรวจสอบการน าเข้า รวมถึง ก าหนดวัน/เวลา/จ านวนการ

น าโคกระบอื และการกักกันเพื่อฉีดวัคซนีแกโ่คกระบอื เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงขอรับทราบข้อมูล

แนวนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย  (เกษตรกรผู้เลี้ยงโค รายละ ๕ – ๑๐ 

ตัว) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนส่งเสริมการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกรรายย่อย

เตรียมพรอ้มในการเปดิการค้าเสรอีาเซยีน 
 

๘. เสนอแนะข้อมูลในหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : เกษตรกรได้หรือ

เสีย”  

ด้วยคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ขอความอนุเคราะห์สภา

เกษตรกรจังหวัดตากจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในหัวข้อ 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : เกษตรกรได้หรือเสีย?” ในภาพรวมของจังหวัดตากให้

คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ทราบ (หนังสือคณะกรรมาธิการเกษตรและ

สหกรณ ์ที่ ๐๐๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖) นั้น 
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สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดท าข้อมูล ในหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) : เกษตรกรได้หรอืเสีย?” ในภาพรวมของจังหวัดตาก เสนอคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์

สภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 

๑) แนวโน้ม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง รวมถึงปัญหาอุปสรรคของภาค

เกษตรพื้นที่จังหวัดตากในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   แนวโน้ม 

   การผลิตทางการเกษตรในอาเซียนจะมีการแข่งขันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาไปสู่การเกษตรเพื่อการค้าหรือการส่งออก พืชผลปลอดภัย ในส่วนของจังหวัดตากนั้น การ

ส่งเสรมิการเกษตร การซื้อขายสินคา้เกษตร การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการรว่มมือกันทางธุรกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมาร์) จะมีรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   จุดแข็ง 

   ๑) มีตลาดเพื่อการส่งออกกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ ลาว 

และเวียดนาม รวมทั้งประเทศจีนซึ่งมิได้เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

   ๒) มีแหล่งปัจจัยการผลิตมากขึ้น เช่น ที่ดิน ทุน แรงงาน รวมทั้งสินค้าที่ใช้

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา่ เกษตรกรรายใหญ่สามารถขยายฐานการผลิตเข้าไปในประเทศเมียนมาร์ซึ่งพื้นที่

อุดมสมบูรณเ์หมาะต่อการท าการเกษตร มีแรงงานมาก และคา่จ้างแรงงานถูกกวา่ได้ 

   ๓) มีเส้นทางบกและทางอากาศเช่ือมกับเพื่อนบ้าน เช่น ทางบกจากอ าเภอแม่

สอดสู่เมืองเมียวดี ทางบกจากตาก ไปเชียงราย เข้าสู่ท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาร์ เส้นทางบกจาก

ตาก ไปหนองคาย นครพนม เข้าสู่ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม เป็นต้น 

   ๔) สินค้าเกษตรของจังหวัดตากที่ได้เปรียบประเทศอื่นเพราะมีคู่แข่งน้อย 

ได้แก่ ล าไยนอกฤดู, มะละกอสุก, กล้วยหอม, ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 

   จุดอ่อน 

   ๑) ค่าจ้างแรงงานไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ต้นทุน

การผลิตสูง นอกจากนี้นโยบายการรับจ าน าผลผลิต การประกันราคา และการพยุงราคาของรัฐบาลก็มี

ส่วนท าให้ราคาจ าหน่ายพืชผลสูงขึน้อีกด้วย จึงเสียเปรียบราคาพืชผลจากประเทศที่ต้นทุนต่ ากวา่ 

   ๒) นักลงทุนไม่มั่นใจในความมีเสถยีรภาพด้านการเมืองการปกครองของไทย 

   ๓) สินค้าเกษตรจังหวัดตากที่เสียเปรียบประเทศอื่นเพราะมีการปลูก /เลี้ยง 

มากและต้นทุนต่ ากวา่ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน และโค 

   โอกาส 

   ๑) ประชากรอาเซียนประมาณ ๖oo ล้านคน ส่วนใหญ่มีรสนิยมในการใช้

สินคา้อาหารและเกษตรคล้ายคลึงกัน โอกาสในการจ าหน่ายสินคา้จึงเป็นไปได้สูง 

   ๒) มีโอกาสที่ดีในการขยายกิจการขนส่ง เช่น เส้นทางบกจากจังหวัดตากไป

ยังประเทศเมียนมาร ์จีน และจากประเทศเมียนมาร ์ไปประเทศบังคลาเทศ และอินเดียตามเส้นทางสาย

เอเชยี 
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   ๓) ประเทศไทยยังมีความน่าลงทุนมากที่สุดในหลายด้านเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศในอาเซียนอื่น ๆ เนื่องจากมีความเด่นทางด้านอาหาร สุขอนามัย อัธยาศัยไมตรีของผู้คน 

ปรมิาณและคุณภาพของแรงงาน (การส ารวจความเห็นโดยเอแบคโพล) 

   ความเสี่ยง 

   ๑) บางประเทศยังมีปัญหาความไม่สงบภายใน จึงอาจไม่ปลอดภัยต่อชาวไทย

ที่ไปประกอบธุรกิจการเกษตร 

   ๒) ภาษาที่ใช้สื่อสาร ความแตกต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณี และ

คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจอาจกอ่ให้เกดิความไม่ราบรื่นในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน 

   ปัญหาอุปสรรค 

   ชาวตากส่วนใหญไ่ม่ช านาญการใชภ้าษาเพื่อนบ้าน และภาษาอังกฤษ 

๒) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นท่ี

จังหวัดตากหรอืไม่ อย่างไร 

   2.๑) สินคา้เกษตรของเกษตรกรตากมักจะไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าเกษตร

ของเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาและคุณภาพต่ ากวา่ได้ เชน่ โค ข้าว กระเทยีม หอม และพรกิ 

   2.๒) แรงงานคุณภาพและคา่จ้างต่ าจากประเทศเพื่อนบ้านจะเคลื่อนย้ายเข้า

สู่จังหวัดตากได้อย่างเสรี ท าให้เกิดปัญหาการแย่งงานกับคนท้องถิ่น ก่อปัญหาอาชญากรรม และเป็น

ภาระด้านรัฐสวัสดิการ 

   2.๓) อาจจะมีนายทุนจากประเทศอื่นใช้คนไทยเป็นตัวแทนในการผลิตทาง

การเกษตร ท าให้เกษตรกรตากเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน 

   2.๔) แรงงานชาวตากที่มีฝีมืออาจถูกจูงใจไปท างานถิ่นอื่นด้วยรายได้และ

สวัสดิการที่ดีกว่า โดยเฉพาะประเทศที่มีเศรษฐกิจดี เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

๓) ข้อเสนอแนะของสภาเกษตรกรจังหวัดในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของ

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

   3.๑) พัฒนาเกษตรกรให้มีลักษณะ “ปราชญ์เปรื่อง” มีทัศนคติที่สอดคล้อง

กับสถานการณป์ัจจุบัน เช่น 

   - มีความรูด้้านการเกษตรสมัยใหม่ 

- ท าการเกษตรเพื่อการส่งออกตามนโยบายของรัฐบาล ลดต้นทุนการผลิต ใช้

เทคโนโลยีที่ให้ผลผลิตสูง สินค้ามีคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี และ

จ าหน่ายได้ราคาสูง 

   - มีความรูเ้รือ่งอาเซยีนพดูภาษาองักฤษและภาษาอาเซยีนทีจ่ าเปน็ตอ้งใช้ 

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

   - สามารถท าธุรกิจในระดับสากลอย่างบังเกิดผลดี 

   3.๒) สง่เสรมิกลุ่มเกษตรให้มีความเขม้แขง็ แข่งขนักับประเทศเพื่อนบา้นได ้

   3.๓) สนบัสนุนองคก์ารเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนากจิกรรมการเกษตร 
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๔) ข้อเสนอแนะของสภาเกษตรกรจังหวัดในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

ทางด้านการเกษตรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

   4.๑) พัฒนาระบบการสง่เสรมิการเกษตรเพื่อการส่งออกให้สามารถแข่งขัน

กับประเทศอื่นได้ ได้แก่ 

- ส ารวจความต้องการและท าความตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับตลาด

ต่างประเทศ 

   - ก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกจิเพื่อการส่งออกให้สอดคล้องกับตลาด 

   - ส ารวจและลงทะเบียนเกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ 

- ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นพิเศษในด้านพื้นที่ท ากิน เครื่องทุ่นแรง ระบบ

ชลประทาน เทคโนโลยีการผลิต พันธุ์  ปุ๋ย สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช

โรงเรือน อาหารสัตว์ วัคซีนป้องกันโรค การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป 

กจิกรรมสหกรณ ์และการจัดจ าหน่ายให้ได้ราคายุติธรรม 

   4.๒) พัฒนาบุคลากร เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญา 

   4.๓) พัฒนากิจกรรมสหกรณ์การเกษตรให้มีประสิทธิผลเช่นประเทศใน

ประชาคมยุโรป 

   4.๔) หลีกเลี่ยงนโยบายที่มีผลให้สินค้าปลายทางมีราคาสูงจนไม่สามารถ

แข่งขันกับประเทศอื่นได้ เชน่ การประกันราคา และการพยุงราคาสินคา้เกษตรบางชนิด 

   4.๕) ขยายช่องทางการส่งออกทั้งในและนอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรมากหรอืมีก าลังซื้อสูง เช่น อินโดนีเซยี จีน รัสเซีย อินเดีย สหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมรกิา ประเทศแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

   4.๖) สรา้งจิตส านึกในความเป็นไทย สง่เสริมกิจการของชาวไทย และใช้

สินคา้ไทย 

๕) ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   พัฒนาการเมืองใหม้ีเสถยีรภาพ เป็นแบบสรา้งสรรค ์ค านึงถงึผลประโยชน์

ของประเทศชาติเปน็ส าคัญเพือ่สรา้งความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติ 
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๙. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยคณะกรรมการศึกษา

สภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไย และสภาเกษตรกรจังหวัด ๘ จังหวัด (เชียงใหม่, ล าพูน, 

ล าปาง,พะเยา, น่าน, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย และจันทบุรี) จัดท าร่างแผนแม่บทการพัฒนาล าไย และ

ร่างกองทุนเพื่อพัฒนาล าไย และการประชุมรับฟังความเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาล าไย

ทั้งระบบ ดังกล่าวจากผูม้ีส่วนได้เสีย ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออ

คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมหมาย ค ามาสาร ประธานคณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและ

วิธีแกไ้ขปัญหาผลผลิตล าไย เป็นประธานในการประชุมฯ คร้ังนี ้   มีผู้เขา้รว่มประชุมทั้งหมด 47 คน ใน

ที่ประชุมได้มีการเสนอข้อคิดเห็นและบูรณาการร่างแผนยุทธศาสตร์ล าไย  และร่างระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาล าไยเพื่อจัดท าเป็นร่างแผนแม่บทการพัฒนาล าไยทั้งระบบ

เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรัฐบาล 

  ในส่วนของแผนงาน/โครงการพัฒนาล าไยของจังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได้เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยของส านักงานเกษตรจังหวัดตาก และโครงการสร้าง

เครือข่ายเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกล าไยจังหวัดตากของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากบรรจุไว้ใน

แผนแม่บทการพัฒนาล าไยดังกล่าวด้วย 
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         การบูรณาการพฒันาและแก้ไขปัญหาดา้นการเกษตรแบบมสี่วนร่วม 
 

1. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเกษตรกรกรรม  

ตามมติที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจั งหวัดตาก ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๖ เมื่ อวันที่ 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม ๕ คณะ 

และเพื่อให้คณะท างานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการความร่วมมือ 

ตลอดจนรับทราบความเห็นครอบคลุมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายเลขานุการสภาเกษตรกร

จังหวัดตากพจิารณาขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารว่มเป็นคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากดว้ยโดยแต่ละคณะท างานฯ มีองคป์ระกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.) คณะท างานบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม  มีองค์ประกอบ

คณะท างานประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จ านวน  ๕ คน, ผู้แทนโครงการชลประทาน

ตาก,ผู้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก, ผู้แทนส านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดตาก, ผู้แทนส านักงานประสานงานลุ่มน้ าจังหวัดตาก และผู้แทนส านักงานท้องถิ่น

จังหวัดตากมีอ านาจหน้าที่ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าตลอดจนร่วมกัน

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีความยั่งยืน และจัดท าข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์และ

แผนการแก้ไขปัญหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าชลประทาน 
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การประชุมคณะท างานบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมฯ มีข้อหารือแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา

แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ าสาขาคลองแม่ระกาอย่างยั่งยืน (อ่างเก็บน้ าห้วยแม่สลิด

ตอนบน) 

- แนวทางการศึกษาระบบส่งน้ าจากอา่งเก็บน้ าห้วยแม่ทอ้ 

- การส่งเสรมิการปลูกฝังการอนุรักษ์ปา่ต้นน้ า 

- สนับสนุนการด าเนนิงานขององคก์รภาคประชาชนในการบรหิารจัดการลุ่มน้ า 

จากประเด็นหารอืข้างต้น ที่ประชุมฯ มีความเห็นรว่มกันว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บ

น้ าห้วยแม่สลิดตอนบน และระบบส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ทอ้ หน่วยงานได้มีการวางแผนศึกษาและ

จัดท าโครงการรองรับที่เป็นระบบไว้แล้ว แต่เนื่องจากมีเงื่อนไขหลายประการที่ท าให้ยังไม่สามารถ

ด าเนินการได้ ในขณะนี้ เช่น แหล่งของงบประมาณ และพื้นที่เหมาะสมที่ออกแบบไว้แล้ว เป็นพื้นที่ป่า

สงวนรวมทั้งเส้นทางการวางระบบระบายน้ าที่ต้องผ่านพืน้ที่ของเอกชนเหล่านีล้้วนเป็นประเด็นปัญหาใน

กระบวนการและขั้นตอนด าเนินการที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึง

ควรเริ่มจากการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าในระดับพื้นที่ที่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณที่ไม่สูงมาก มา

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นให้เกษตรกรก่อนอาจเป็นเรื่องฝายหินทิ้ง, การขุดลอก, การให้ความรู้

เรื่องบรหิารจัดการน้ ากับกลุ่มผู้ใชน้้ า ซึ่งท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ โดยอาจเสนอขอให้ท้องถิ่นจัดท า

โครงการและน าเข้าบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี 

  เพื่อเป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับภาคีเครือข่ายตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ าคลองแม่ระกา และเครือข่ายผู้ใช้น้ า

จังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดท าโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น “คลองแม่ระกา” ตั้งแต่

ต้นน้ าถึงปลายน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ต าบลโป่งแดงและต าบลวัง

ประจบ จังหวัดตาก และพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร รวม ๓ ต าบล น าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอก

สถานที่ ณ จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณสนับสนุนโครงการฯ นอกจากนี้สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มอบหมายให้คณะท างานสภา

เกษตรกรระดับอ าเภอ จังหวัดตาก น าแนวทางขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าและการบริหาร

จัดการน้ าสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ผลจากการขับเคลื่อนของคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาผู้แทนระดับจังหวัดตาก เมื่อวันศุกร์

ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ให้เป็นผู้แทนภาคเกษตรกรรมและผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์ ระดับจังหวัด จังหวัด

ตาก เข้ารับการสรรหาผู้แทนบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ภาคส่วนต่างๆ เป็นคณะกรรมการใน

คณะอนุกรรมการลุ่มน้ าตามประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหา 

การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลุ่มน้ า ลง

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรต่างๆ เป็นกรรมการลุ่มน้ า ทดแทน
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คณะกรรมการผู้แทนองคก์รปกครองท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ

ลุ่มน้ า ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ รวม ๘ คน ประกอบด้วย 

ลุ่มน้ าปิงตอนล่าง ระดับจังหวัด จังหวัดตาก (ภาคเกษตรกรรม) 

๑.) นายอนุรักษ์ พึ่งอินทร ์   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  (องคก์รผู้ใชน้้ า ภาคเกษตรกรรม) 

๒.) นายสุรยิา มาเกิด กรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรูค้วามสามารถ) 

๓.) นายประนอม อ่อนนุ่ม ประธาน ทสม.ระดับอ าเภอเมืองตาก (ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรูค้วามสามารถ) 

ลุ่มน้ าวัง ระดับจังหวัด จังหวัดตาก (ภาคเกษตรกรรม) 

๑.) นายอรรถพงษ์  สาดทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (องคก์รผู้ใชน้้ า ภาคเกษตรกรรม) 

๒.) นายคธาเทพ  เหลืออรุณ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (องคก์รผู้ใชน้้ า ภาคเกษตรกรรม) 

ลุ่มน้ าแม่กลอง ระดับจังหวัด จังหวัดตาก (ภาคเกษตรกรรม) 

๑.) นายสมเดช ล่าลี้  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  (องคก์รผู้ใชน้้ า ภาคเกษตรกรรม) 

ลุ่มน้ าสาละวิน ระดับจังหวัด จังหวัดตาก (ภาคเกษตรกรรม) 

๑.) นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (องค์กรผู้ใช้น้ า ภาค

เกษตรกรรม) 

๒.) นางสมศร ี จีค๋รีี  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (องคก์รผู้ใชน้้ า ภาคเกษตรกรรม) 

๒.) คณะท างานแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินและหนี้สิน มีองค์ประกอบ

คณะท างานประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จ านวน  ๔ คน, ผู้แทนส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดตาก, ผู้แทนส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ จังหวัดตาก, ผู้แทนส านักงานการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดตาก, ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก, ผู้แทนส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการ

เกษตรตาก และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก คณะท างานมีอ านาจ

หน้าที่ศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรม การใช้

ที่ดินท ากินของเกษตรกร การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพดินของจังหวัดตาก และปัญหา

หนี้สินของเกษตรกร เสนอแนะยุทธศาสตร์และโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและหนี้สินของเกษตรกร

จังหวัดตาก 

จากการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาที่ดินและหนี้สิน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ พบว่าปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดตากอยู่ในภาวะวิกฤติ เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินของตัวเองลดน้อยลง ที่ยังพอมีที่ดินของตนเอง

อยู่ก็ติดภาระจ านองเกินกวา่รอ้ยละ ๕๐ นอกจากนั้นยังมีปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ปา่อีกด้วยแต่

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและหนี้สินเป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องแก้ไขในเชิงนโยบายและ

อาศัยการบูรณาการของทุกภาคส่วน ในส่วนของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและหนี้สินใน

ระดับจังหวัดตามแนวทางของสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ ควรเริ่มศึกษาสภาพ

ปัญหาจากพื้นที่วิกฤติก่อน ดังนั้นที่ประชุมคณะท างานฯ จึงเสนอให้ศึกษาสภาพปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่

ตาวทีม่ีปัญหาการปนเปื้อนสารแคดเมียมใน ดิน น้ า ข้าว คน และปัจจุบันในการด าเนินการแก้ไขปัญหา

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สัมฤทธิ์ผล โดยจัดท า “โครงการประชาเสวนาหาทางออกพื้นที่ลุ่มน้ าแม่
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ตาว” ขึน้ มุ่งหวังที่จะน าทางเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาจากชุมชนเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด

เป็นนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารแคดเมียมในลุ่มแม่ตาวจังหวัดตากอย่างยั่งยืน

ต่อไป ความคืบหน้าโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินงานโครงการฯ 

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะท างานพิจารณาก าหนดแนว

ทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารแคดเมียมในลุ่มน้ าแม่ตาว 

จังหวัดตาก ตามค าสั่งจังหวัดตาก ที่ ๕๑๖/๒๕๕๖, กลุ่มพัฒนาภาคเีครือข่าย ส านักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ ๙, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่, กลุ่มแกนน าเกษตรกรในพื้นที่ เป็นต้น โดยระหว่างการ

เตรียมการ จัดท า “โครงการประชาเสวนาหาทางออกพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ตาว” ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากได้รับเกียรติจากผูว้่าราชการจังหวัดตาก ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการท า

เกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมียมที่เหมาะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ 

กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อหารอืก าหนดมาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการ

พิจารณาอนุมัติสนับสนุนจ่ายเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอลจังหวัด

ตาก ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันจันทรท์ี่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการจัด

เวทีประชาคมเครือข่ายภาคีภาครัฐระดับอ าเภอเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่

หมู่บ้านปลอดโรค ในหัวข้อ “หลักสูตรท้องถิ่น แคดเมียมศึกษา ควรพัฒนาปรับปรุงสู่ความเป็นเลิศได้

อย่างไรจากมุมมองนอกรั้วโรงเรยีน” โดยได้น าข้อมูลที่ได้รับทราบจากการเข้าร่วมฯ ดังกล่าว สู่การวาง

แผนการด าเนินงานโครงการประชาเสวนาหาทางออกพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ตาวให้บรรลุตามวัตถุประสงคด์้วย 
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อนึ่งจากการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ)เมื่อ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก มติที่ประชุมฯให้

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากน าเรื่องปัญหาสิทธิที่ดินท ากินของเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอให้

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขง่ขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินท ากิน

สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ศึกษาและพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาด้วย นั้น ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้สรุปประเด็นเรื่องปัญหาสิทธิที่ดินท ากิน

ของเกษตรกรจังหวัดตาก จากการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และการประชุมคณะท างาน

แกไ้ขปัญหาที่ดินและหนี้สิน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินท ากิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สิน

เกษตรกร ศึกษา และพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ดังนี ้ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ 

๑. เรื่องสิทธิเกษตร สิทธิที่ดินท ากนิ 

    ๑.๑) จากสภาพพื้นท่ีของจังหวัดตากซึ่งมีพื้นท้ังหมด 

๑๐,๒๕๔,๑๕๖ ไร่ เป็นพื้นท่ีป่าไม้ ๗,๙๔๒,๓๘๑ ไร่ คิด

เป็นร้อยละ ๗๗  พื้นท่ีท าการเกษตร ๑,๑๗๗,๖๖๖ ไร่ คิด

เป็นร้อยละ ๑๒ ส่งผลให้เกิดกรณีปัญหาราษฎรบุกรุกแผ้วถาง

ป่าเพื่อใชป้ระโยชน์อยู่เนืองๆ จากการส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีของ

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และหารือร่วมกับผู้แทน

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๔ (ตาก) พบว่าปัญหาข้อ

ขัดแย้งเร่ืองการบุกรุกแผ้วถางป่าส่วนหนึ่งเกิดจากเอกสาร

สิทธิ สทก. ในพื้นท่ีป่าสงวน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 

30 มิถุนายน 2541 ซึ่งปัจจุ บันการด าเนินการออก

เอกสารสิทธิดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีท้ังราษฎรท่ีเสีย

ประโยชน์จริงและราษฎรท่ีอาศัยช่องว่างระหว่างการ

ด าเนนิการออกเอกสารสิทธิดังกล่าว บุกรุกแนวเขตพื้นท่ีป่า

ท่ีไม่มีหลักเขตในพื้นท่ีชัดเจนโดยอ้างว่าอยู่ในแนวเขต สทก. 

ในพื้นท่ีป่าสงวน ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ จากการหารือร่วมกับ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๔ (ตาก) พบว่าการส ารวจ

รังวัดและรับรองสิทธิตามมตคิณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่

ในความรับผิดชอบของสว่นจัดการท่ีดนิป่าไม้ ซึ่งกรณีในเขต

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นั้น ได้มีการส ารวจรังวัดแล้วแต่

ยังไม่ครบทุกพื้นท่ี อย่างไรก็ตามทุกพื้นท่ีจะมีแนวเขตซึ่งได้

จัดท าไว้ในระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้แลว้ 

๑. เรื่องสิทธิที่ดินท ากนิ 

    ๑.๑) เสนอขอให้ผู้มีอ านาจสั่งการเร่งรัด

ให้มีการส ารวจรังวัดและรับรองสิทธิ สทก. 

ในพื้นท่ีป่าสงวน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันท่ี 30 มิถุนายน 2541 จะเป็นหนทางใน

การแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินและการบุกรุกป่า

ได้ในระดับหนึ่ง 

(รายงานการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๖) 
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     ๑.๒) การด าเนินการต่างๆของรัฐเกี่ยวกับท่ีดิน เช่น (ร่าง) 

พระราช บัญญัติ จั ด รูป ท่ีดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ,  ( ร่ า ง ) 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม, คณะกรรมการ

บูรณาการการบริหารจัดการท่ีดนิเชงิระบบ ฯลฯ ล้วนขาดการ

รับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงใจและ

จริงจัง และหลายเร่ืองเมื่อด าเนินการแล้วก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน 

        ๑.๓) การด าเนินงานโครงการก าหนดเขตความเหมาะสม

ภาคเกษตรกรรม (Zoning) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไป

อย่างเร่งรัด โดยจัดท าข้อมูลเขตความเหมาะสมภาค

เกษตรกรรมโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากระบบสารสนเทศ เช่น 

ภาพถ่ายทางอากาศ, ข้อมูลชุดดิน, ข้อมูลปริมาณน้ าฝน เป็น

ข้อมูลหลักในการพจิารณาก าหนดเขตความเหมาะสม โดยยัง

ขาดข้อมูลในส่วนของสภาพการใช้พื้นท่ีของเกษตรกรใน

ปัจจุบันมาประกอบด้วย  

         ในเบื้องต้นสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยคณะท างาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ส ารวจพืน้ท่ีก าหนดเขตเหมาะสม

ฯ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้างต้น พบว่ามี

บางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในพื้นท่ี อาทิ 

ประกาศพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดตาก มี

พื้นท่ีเหมาะสม ๘ อ าเภอ ๓๒ ต าบล ยกเว้น อ.วังเจ้า ซึ่งไม่

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในพื้นท่ีอ าเภอวังเจ้าท่ีมี

เกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้จ านวนมาก โดยมีกลุม่เกษตรกรผู้เลี้ยง

โคเนื้อ รวม ๒๑ กลุ่ม เกษตรกร ๕๙๒ ราย และองค์กร

เกษตรกรท่ีได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก รวม ๓ กลุ่ม เกษตรกร ๔๑ ราย 

          นอกจากนี้ ยังพบว่าในพื้นท่ีจังหวัดตากได้มีการ

ส ารวจข้อมูลความต้องการปลูกอ้อยแทนพื้นท่ีปลูกข้าว(ซึ่ง

ตามประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว แจ้ง

ว่าไม่เหมาะสม หรือ เหมาะสมน้อย) เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม 

๒๕๕๖ และแจ้งเกษตรกรให้ลงลายมือชื่อตามแบบส ารวจส่ง

ทันทีเพื่อรวบรวมส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดตากทราบ 

ภายในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๑.๒) ก่อนด าเนินการใดใดของรัฐเกี่ยวกับท่ีดิน 

ควรศึกษาหาทางออกในการแก้ไขปัญหา

ภายใต้สภาวะท่ีน าไปสู่การสะท้อนด้วย

เหตุผลและการตัดสนิใจสาธารณะท่ีผ่านการ

กลั่นกรองมีความเต็มใจรว่มกัน ท่ีจะท าความ

เข้าใจในความต้องการและความกังวลท่ี

แตกตา่งกันของคนในชุมชน ให้มีความเป็นไป

ได้ท่ีจะจัดความต้องการของชุมชนใหม่จนได้

ทางออกท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกัน 

(รายงานการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหา

ท่ีดนิท ากินและหนี้สิน สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖) 

      ๑.๓)  ไม่ควรเร่งรัดด าเนินการโครงการ

จัดท าเขตความเหมาะสมภาคเกษตรกรรม 

โดยเห็นว่าควรน าข้อมูลสภาพพื้นท่ีปัจจุบัน 

(Present Land Use) มาประกอบการพิจารณา

จัดท าเขตความเหมาะสมภาคเกษตรกรรม

ด้วย 

           ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ให้กับเกษตรกรก่อนด าเนินการส ารวจความ

ต้องการจากเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีให้

เป็นไปตามก าหนดเขตความเหมาะสมของพื้นท่ี

เกษตรกรรม 

          ควรมีมาตรการรองรับช่ วยเหลื อ

เกษตรกรท่ีต้องการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีท่ีชัดเจน  

(หนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ท่ี 

สกจ.ตก ๐๒๐๘/๔๓๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๖, หนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ท่ี  สกจ.ตก ๐๑๐๔ /พิ เศษ ลงวัน ท่ี  ๓ 

สงิหาคม  ๒๕๕๖ และข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ท่ี กษ 

๐๒๒๔.ตก/๑๔๓๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖)   
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๒. เรื่องคุณภาพชวีิตของเกษตรกร 

    ๒.๑) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันรวม ๙ ปี ชุมชนลุ่ม

น้ าแม่ตาว  ประกอบด้วยต าบลพระธาตุผาแดง  ต าบล 

แม่ตาว และต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวม ๑๓ 

หมู่บ้าน พื้นท่ีกว่า ๑๔,๐๐๐ ไร่ ประชากรท้ังหมด ๖,๓๖๑ 

ครัวเรือน ๒๒,๕๑๘ คน มีสารแคดเมียมปนเป้ือนในปริมาณสูง 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน มีการตั้ ง

คณะกรรมการระดับชาติ และระดับท้องถิ่นหลายคณะท างาน 

เพื่อศึกษาและหาแนวทางการแก้ไข โดยมีมาตรการเร่งด่วน คือ 

มาตรการตัดวงจรข้าวผสมสารแคดเมียมด้วยการรับซื้อข้าวท่ี

ปนเป้ือนสาร แคดเมียมเพื่อเผา และฝังกลบ โดยตกลงจ่าย

ค่าชดเชยให้ชาวนาเป็นเวลา ๓ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) 

พร้อมกับวางแผนระยะยาวด้วยการปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรปลูก

อ้อยซึ่งเป็นพืชพลังงานน าไปผลิตเอทานอลแทนการปลูกข้าว  

นอกจากนี้มีการส่งเสริมการเลีย้งโค การปลูกยางพารา อย่างไรก็

ตามมาตรการดังกล่าวไม่ได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมของ

สภาพพื้นท่ี และมิได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการ

ตัดสนิใจ แตเ่ป็นเสมอืนมาตรการบังคับ เพราะหากชาวบ้านไม่เข้า

ร่วมโครงการก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยการท านาและไม่ได้รับการ

สนับสนุนใดๆ จากทางหนว่ยงานรัฐ 

๓. เรื่องสิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร 

    ๓.๑) แหลง่ทุนของภาครัฐ กองทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่

ค่อนขา้งมากแต่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

๒. เรื่องคุณภาพชวีิตของเกษตรกร 

    ๒.๑)  เสนอให้จัดท าโครงการประชาเสวนา

หาทางออกพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ตาวขึ้น เพื่อหาทาง

ออกในการแกไ้ขปัญหา โดยการสานเสวนาเพ่ือ

สะท้อนเหตุผลและการตัดสินใจสาธารณะท่ี

ผ่านการกลั่นกรองความเต็มใจร่วมกัน จะมี

ความเข้าใจในความต้องการท่ีแตกต่างกันให้มี

ความเป็นไปได้ในทางออกท่ีเป็นท่ียอมรับ

ร่วมกัน โดยมุ่งหวัง ท่ีจะน าทางเลือกแนว

ทางการแก้ไขปัญหาจากชุมชนเสนอหน่วยงาน

ท่ี เกี่ ยวข้องก าหนดเป็นนโยบายและแนว

ทางแก้ไขปัญหาการปนเป้ือนสารแคดเมียมใน

ลุ่มแมต่าวจังหวัดตากอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

(รายงานการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาท่ีดิน

ท ากินและหนี้สิน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ัง

ท่ี ๑/๒๕๕๖) 

 

 

 

 

๓. เรื่ องสิทธิ การเข้ าถึ งแหล่ งทุ นของ

เกษตรกร 

    ๓.๑) ส่งเสริม และสนับสนุน การบริหาร

จัดการกองทุนฯ และเงื่อนไขการพิจารณา

อนุมัตเิงินของคณะกรรมการกองทุนท่ีค านึงถึง

ศักยภาพและความสามารถในการชดใช้เงินคืน

ของเกษตรกรเป็นหลัก  

(รายงานการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๖) 
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๓.) คณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

แบบครบวงจร (ด้านพืช) มีองค์ประกอบคณะท างานประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

จ านวน๓ คน, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, ผู้แทนส านักงานพาณิชย์จังหวัดตาก, ผู้แทน

ส านักงานการค้าภายในจังหวัดตาก, ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, ผู้แทนส านักงานเกษตร

จังหวัดตาก, ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดตาก และผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ตาก 

๔.) คณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

แบบครบวงจร (ด้านสัตว์) มีองคป์ระกอบคณะท างานประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

จ านวน  ๕ คน, ผู้แทนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก, ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก, ผู้แทน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติตาก และผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

๕.) คณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธแีก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบ

ครบวงจร (ด้านประมง) มีองค์ประกอบคณะท างานประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

จ านวน๓ คน, ผู้แทนส านักงานประมงจังหวัดตาก, ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาตาก  

   จากการประชุมคณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหา

สนิค้าเกษตรแบบครบวงจร ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง ๓ คณะ ข้างต้น ที่ประชุมฯ เห็นว่า

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสินค้าเกษตรกรรม ทั้งในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต /การแปรรูป/การ

พัฒนานวัตกรรมใหม่ ควรให้ความส าคัญในเรื่องการส่งเสรมิเรื่ององคค์วามรู้ให้กับเกษตรกร โดยจัดท า

โครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต และการศึกษาดูงานการผลิตพืชทางเลือกหรือการผลิตโดย

ใช้นวัตกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ เพื่อจุดประกายความคิดให้กับเกษตรกรต่อ

ยอดสู่การพัฒนาผลผลิตของตนเองได้ รวมถึงเรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านการเกษตรเป็นส่วนส าคัญที่จะพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นเอกภาพ สนับสนุนข้อมูลดังกล่าวให้กับ

เกษตรกรประกอบการตัดสินใจในการผลิตสินคา้เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อนึ่งสินคา้เกษตรที่

คณะท างานเห็นสมควรส่งเสรมิให้กับเกษตรกรเพิ่มเติม คอื บุก, อโวคาโด้ และ การเลี้ยงปลา (นิล,ปลาดุก

,ปลาไหล) ส่วนสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพื้นที่จังหวัดตาก อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าว, มันส าปะหลัง, โค

เนื้อ, ล าไย ฯลฯ ควรมีแนวทางการบริหารและพัฒนาสินค้าเกษตรดังกล่าวแบบครบวงจร เช่นเดียวกับ

แนวทางการบริหารจัดการไม้ผล “ล าไย” ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และ

ระดับกรม โดยมีการส ารวจและเช่ือมโยงข้อมูลพืน้ที่ปลูก, ปริมาณผลผลิต ตลอดจนติดตามผลกระทบ

ที่อาจส่งผลต่อปริมาณกับข้อมูลด้านการตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ น าสู่การวิเคราะห์และวางแผน

บริหารจัดการผลผลิตล าไยในภาพรวมระดับประเทศ จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร

ของเกษตรกรใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างยั่งยืน  

   เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสินค้า

เกษตรกรรมในระดับพื้นที่ตามแนวทางฯ ข้างต้น ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่

ของสภาเกษตรกรจังหวัดตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
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และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงแต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกร ระดับอ าเภอ จังหวัดตาก ขึ้น รวม ๙ 

คณะ โดยให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 

ของอ าเภอทั้งระบบ 

๒. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน สนับสนุนการ

ด าเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  

๓. ตรวจสอบเขตพื้นที่ของอ าเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องการก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มีความสอดคล้องกับความเป็นจรงิหรอืไม่ 

๔. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้ /การรวมกลุ่มฯ /การ

แกป้ัญหา แกเ่กษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

๕. จัดเวทีการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และเวที

ประชาพิจารณ์ร่างแผนฯ ส่งให้สภาเกษตรกรจังหวัดวิเคราะห์ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ  

๖. ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารด้านการเกษตร 

๗. รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะท างานตอ่สภาเกษตรกรจังหวดัตากเปน็ประจ าทุก

เดือน 

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

คณะท างานสภาเกษตรกร ระดับอ าเภอ จังหวัดตาก รวม ๙ คณะ ได้มีการประชุม

คณะท างานฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวม ๒ ครัง้ คอื 
 

ครัง้ที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดส่งข้อมูลเขตพืน้ที่ของแต่ละอ าเภอ จังหวัดตากตาม

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องการก าหนดเขต

เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโค

เนือ้ ให้กับคณะท างานฯ ร่วมกันตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่หรือไม่ และให้น า

ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวพิจารณาร่วมกันในการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับ

อ าเภอ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ โดยให้ส่งผลการพิจารณาแจ้งให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากสรุปผล

เบื้องต้นการตรวจพื้นที่ก าหนดเขตเหมาะสมฯ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้างต้น เสนอ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดตาก (เกษตรกร

และสหกรณจ์ังหวัดตาก) พิจารณาปรับปรุงข้อมูลและวางแผนการด าเนินการ กอ่นวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ รายละเอียดตามข้อเสนอที่ ๑.๓ การติดตามและเสนอแนะการด าเนินงานโครงการก าหนดเขต

ความเหมาะสมภาคเกษตรกรรม (Zoning) ที่ได้น าเสนอไว้ขา้งต้น 
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ทั้งนี้ คณะท างานฯ ยังได้รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา

เกษตรกรรมในพืน้ที่แต่ละอ าเภอ เพือ่ประกอบการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด จังหวัด

ตาก ต่อไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัง้ที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ จังหวัดตาก ได้น าแนวทางขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของคณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ด้านพืช 

ด้านสัตว์ และด้านประมง วางแผนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่  และมติที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) มอบหมายให้คณะท างานสภาเกษตรกรระดับแต่ละอ าเภอ

ติดตามและรวบรวมข้อมูลภารกิจเฉพาะเพิ่มเติม ดังนี้ 

  คณะท างานสภาเกษตรกร อ าเภอแม่สอด รวบรวมและศึกษาข้อมูลเรื่องราคาผลผลิต

สินคา้เกษตรที่ส าคัญ อาทิ ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันส าปะหลัง, ถั่วเขียว และล าไย เป็นต้น 

  คณะท างานสภาเกษตรกร อ าเภอท่าสองยางและอ าเภอแม่ระมาด รวบรวมและศึกษา

ข้อมูลสภาพปัญหาที่ดินท ากินและหนีส้ินของเกษตรกร 

  คณะท างานสภาเกษตรกร อ าเภอพบพระ รวบรวมและศึกษาข้อมลูการผลิตเมลด็

พันธุ์และกล้าพนัธุ ์

  คณะท างานสภาเกษตรกร อ าเภออุ้มผาง รวบรวมและศึกษาข้อมูลเรื่องพืชทางเลือก

นอกเหนือจากพืชไร่ที่สามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุรักษ์ป่าไม้

ด้วย 

  คณะท างานสภาเกษตรกร อ าเภอวังเจ้า และอ าเภอเมืองตาก รวบรวมและศึกษา

ข้อมูลเรื่องการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนือ้ และการปลูกขา้ว 

  คณะท างานสภาเกษตรกร อ าเภอสามเงา และอ าเภอบ้านตาก รวบรวมและศึกษา

ข้อมูลเรื่องการปลูกขา้วและการปลูกพชืไม้ผลเศรษฐกจิ เช่น ล าไย, กล้วยไข่ เป็นต้น  

นอกจากการรวบรวมและศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาข้างต้นแล้ว ช่วงเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๖ เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักถึงหนักมากในหลายพืน้ที่จังหวัดตาก ท าให้เกิดน้ าท่วม น้ าป่า

ไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่ง เข้าท่วมบริเวณพื้นที่การเกษตร พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสัตว์ ได้รับ

ผลกระทบเป็นวงกว้าง (ช่วงเกิดภัย ๒๘ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) คณะท างานสภาเกษตรกร

ระดับอ าเภอจังหวัดตากได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายเป็น

ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกร อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๖ 
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จ านวนมาก จึงได้รวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะคณะท างานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้าน

การเกษตร ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ จังหวัดตาก ที่ ๘๙๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ปัญหาอุปสรรค 

  ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับอ าเภอ มีเพียงค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินงานที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการปฏิบัติงาน อาทิ การเก็บข้อมูล /การ

ประสานงาน/การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกร เป็นต้น 

2. การบูรณาการความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัดตาก 

  สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 

2556-2559 สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 

กรกฎาคม 2556ณ ศูนย์แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตร ีนางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร ได้ขอความรว่มมือสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภา

เกษตรกรจังหวัด ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน ดังนี้ 

ขอความร่วมมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด 

๑.) น าแผนพัฒนาการเกษตรและนโยบายรัฐบาล พิจารณาประกอบการจัดท าแผนแม่บท

พัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

ในระดับพื้นที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้

อย่างยั่งยืน 

๒.) เป็นสื่อกลางในการสื่อสารแก้ไขปัญหา และสะท้อนความต้องการของเกษตรกรให้รัฐบาล 

และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบ 

๓.) เผยแพร่นโยบายการด าเนินงานของรัฐบาล และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกร 

๔.) เป็นตัวกลางช่วยเหลือและคุม้ครองเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาด้านข้อกฎหมาย อาทิ ปัญหา

ข้อกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินท ากิน และหนีส้ินของเกษตรกร 

๕.) ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกร  

อ าเภอพบพระ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกร  

อ าเภออุม้ผาง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 
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  เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามบัญชาของ 

ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่อง

การส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งจากข้อมูล

ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ณ ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก

ได้พจิารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนส าหรับโครงการขอรับเงินสนับสนุนของสมาชิกกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 

๒๐๘ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ๑๖๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๙,๖๘๗,๒๐๐ 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๙ จากวงเงินที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติทั้ งหมด จ านวน 

๒๔,๖๔๑,๒๐๐ บาท จะเห็นได้ว่าผู้ขอรับเงินสนับสนุนกองทุนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสภา

เกษตรกรจังหวัดตากในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดตาก 

ผ่านประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากได้มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ จังหวัดตาก 

น าเรื่องการส่งเสรมิสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการจัดท าโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทนุ

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด พิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใช้

ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัดในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 

3. การบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดตาก 

       ตามที่จังหวัดตาก ได้พิจารณาแต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็น

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (ค าสั่งจังหวัดตากที่ 

๘๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เพื่อให้มีการปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน ใน

การ ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการน านโยบายการประสาน ความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ และภาคเอกชนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค ควบคู่ไปกับการช่วยพัฒนา

สถาบันเอกชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ

จากการร่วมมือกัน  
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    ดังนั้นอาศัยแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการ

รว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก ข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึง

ร้องขอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากกรุณาให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากของแต่ละอ าเภอ ได้เข้า

รว่มการประชุมประจ าเดือน ก านัน – ผู้ใหญ่บา้น เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ของแต่ละอ าเภอได้มีส่วนร่วมรับทราบนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวาง

แผนการพัฒนาเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมของเกษตรกรด้วย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงนามในหนังสือขอความร่วมมือ

ให้อ าเภอเชิญสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากของแต่ละอ าเภอเข้ารว่มการประชุมประจ าเดือน ก านัน – 

ผู้ใหญ่บา้น เป็นประจ าทุกเดือน ตามค ารอ้งขอดังกล่าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (อ าเภอแมส่อด)  

เข้ารว่มประชุมประจ าเดอืน ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
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4. การบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธสิ่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

สืบเนื่องจากการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่  ๕ /๒๕๕๖ 

(วาระพิเศษ) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เรียนเชิญ นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิ

ส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นบุคคลซึ่งชาวจังหวัดตากให้การยกย่องนับถือผลงานเชิงประจักษ์ใน

การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยรวม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพบปะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

รวมทั้งขอค าแนะน าในแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตากด้วย ซึ่งท่านได้

เสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน

ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น เนื่องจาก อปท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท และหน้าที่โดยตรงในการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเกี่ยวข้องและสามารถประสานเชื่อมโยงการ

ปฏิบัติงานรว่มกับสภาเกษตรกรจังหวัดได้ เพื่อให้ข้อแนะน าดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากจงึได้จัดท า (ร่าง) โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายประสานนโยบาย

และการด าเนินงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ขึ้น โดยมี

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ คือ ท้องถิ่นจังหวัดตาก, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล, สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล ในการ

สัมมนาฯ จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเครือข่ายประสานนโยบายและการด าเนินงาน

ระหว่างองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและประสานการปฏิบัติงานเพื่อให้การขับเคลื่อนงาน
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ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบาย

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรของคณะรัฐมนตรีบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ผ่าน

กระบวนการประสานและบูรณาการข้อมูลการร่วมกันสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึง

แนวทางการพัฒนาการเกษตรน าไปสู่การจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดตาก ที่

ตรงกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง 

และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ทั้งในด้านเศรษฐกจิและสังคม  

  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดท า (รา่ง) โครงการสัมมนาสรา้งเครอืข่าย

ประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

เสนอสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 

๗/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเพิ่มเติม

กลุ่มเปา้หมายในส่วนของก านัน/ผู้ใหญ่บ้านด้วย โดยมติที่ประชุมได้มอบหมายส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ปรับปรุง (รา่ง) โครงการสัมมนาสรา้งเครอืข่ายประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาเกษตรกรจังหวัดตากให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และ

งบประมาณสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ซึ่งขณะนีส้ านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากอยู่ระหว่างปรับปรุง 

(รา่ง) โครงการฯ 
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1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใน 
๑. การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหา

ระดับพืน้ที ่

     ๑.๑ ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการด าเนินงาน

โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี ๒๕๕๕/๕๖ 

     ๑.๒  ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการด าเนินงาน

โครงการแทรกแซงมันส าปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖  

     ๑.๓ การติดตามและเสนอแนะการด าเนินงานโครงการก าหนด

เขตความเหมาะสมภาคเกษตรกรรม (Zoning) 

     ๑.๔  ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคม

สหกรณ์แม่สอด (การก่อสร้างโรงงานแยกแร่เหล็กในเขตนิคม

สหกรณ์) 

     ๑.๕  ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตข้าวโพด

เลีย้งสัตว์ตกต่ า 

     ๑.๖ ข้อเสนอเพื่อการด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

จังหวัดตาก 

     ๑.๗ ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาการน าเข้าโค-กระบือ 

ตามแนวชายแดน ๕ อ าเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก 

     ๑.๘ เสนอแนะข้อมูลในหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) : เกษตรกรได้หรอืเสีย”  

     ๑.๙  ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไย 

2. ประสานนโยบายและการด าเนินงาน

ระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร 

สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ 

3. สง่เสริมและสนับสนุนการรวมกลุม่

ขององค์กรเกษตรกร กลุม่เกษตรกร และ

ยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ 

4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ

จังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาตเิพื่อ

บูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การ

ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่

เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถ ในการประกอบอาชี

เกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
๒. การบูรณาการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาด้านการเกษตรแบบมี

ส่วนร่วม 

     ๒.๑ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคเกษตรกรกรรม  

            - คณะท างานแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและหนีส้ิน  

 - คณะท างานบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม  

- คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร (ด้านประมง)    

- คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร (ด้านพืช)    

- คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร (ด้านสัตว์)   

- คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ รวม ๙ คณะ  

    ๒.๒ การบูรณาการความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดตาก 

     ๒.๓ การบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดตาก 

     ๒.๔ การบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 

6. เสนอนโยบายและแนวทางในการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับภาค

เกษตรกรรม รวมท้ังราคาผลผลิตทาง

เกษตรกรรมท่ีไมเ่ป็นธรรมต่อสภา

เกษตรกรแห่งชาติ 

7. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่

เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

8. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการใดๆ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ

นี ้

9. ปฏบัิติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

การด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

อ านาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 33 
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ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
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ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันท่ี ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  วันท่ี ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
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ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันท่ี ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
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ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ)วันท่ี ๑๐  มิถนุายน  ๒๕๕๖ 
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ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) วันท่ี ๑๓  สงิหาคม  ๒๕๕๖ 
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ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

คณะท างานแก้ไขปญัหาภาคเกษตรกรรม ระดับจังหวดัตาก (5 คณะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะท างานแกไ้ขปัญหา 

ท่ีดนิท ากินและหนี้สนิ ครัง้ท่ี 1/2556  

วันท่ี 11  มนีาคม  2556 

การประชุมคณะท างานบริหารจดัการ 

น้ าและสิ่งแวดล้อม ครัง้ท่ี 1/2556  

วันท่ี 9  เมษายน  2556 

การประชุมคณะท างานศกึษาสภาพปัญหา 

และวิธีการแก้ไขปัญหาสินคา้เกษตรกรรม 

แบบครบงวงจร (ด้านประมง) 

ครัง้ท่ี 1/2556 วันท่ี 18  เมษายน  2556 

การประชุมคณะท างานศกึษาสภาพปัญหา 

และวิธีการแก้ไขปัญหาสินคา้เกษตรกรรม 

แบบครบงวงจร (ด้านพืช) ครัง้ท่ี 1/2556 

วันท่ี 8 พฤษภาคม  2556 

การประชุมคณะท างานศกึษาสภาพปัญหา 

และวิธีการแก้ไขปัญหาสินคา้เกษตรกรรม 

แบบครบงวงจร (ด้านสัตว)์ ครัง้ท่ี 1/2556 

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 
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ภาพกิจกรรมการจัดประชมุ 

คณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอ 9 อ าเภอ ระดับจังหวัดตาก (๙ คณะ) 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 

อ าเภอ วันทีจ่ัดประชุม สถานที่จดัประชุม 

เมอืงตาก 23 พฤษภาคม 2556 หอ้งประขุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

บ้านตาก 23 พฤษภาคม 2556 ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลบ้านตาก 

วังเจ้า 18 พฤษภาคม 2556 ศูนย์การเรียนรู้ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จังหวัดตาก 

สามเงา 23 พฤษภาคม 2556 หอ้งประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

แมส่อด 23 พฤษภาคม 2556 หอ้งประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 

แมร่ะมาด 23 พฤษภาคม 2556 ศาลาเรียนรูบ้้านลุงเครือ่ง อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ท่าสองยาง 23 พฤษภาคม 2556 หอ้งประชุมทีว่่าการอ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 

พบพระ 23 พฤษภาคม 2556 หอ้งประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 

อุม้ผาง 23 พฤษภาคม 2556 ศูนย์ OTOP เทศบาลต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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คร้ังที่ 2/๒๕๕๖ 

อ าเภอ วันทีจ่ัดประชุม สถานที่จดัประชุม 

เมอืงตาก 23 สิงหาคม 2556 หอ้งประชุม อบต.โป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

บ้านตาก 26 สิงหาคม 2556 หอ้งประชุม อบต.ตากออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

วังเจ้า 23 สิงหาคม 2556 ศูนย์การเรียนรู้ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวงัเจา้ จังหวัดตาก 

สามเงา 20 สิงหาคม 2556 
หอ้งประชุมหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 3 

ส านักงานทหารพัฒนา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

แมส่อด 2 สิงหาคม 2556 หอ้งประชุม อบต.พระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

แมร่ะมาด 24 สิงหาคม 2556 ศาลาเรียนรูบ้้านลุงเครือ่ง อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ท่าสองยาง 23 สิงหาคม 2556 หอ้งประชุม อบต.แม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 

พบพระ 25 สิงหาคม 2556 
ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชุมชนบ้านวาเล่ยเ์หลือ 

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อุม้ผาง 26 สิงหาคม 2556 ศูนย์ OTOP เทศบาลต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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ภาพกิจกรรมการออกหน่วยบริการ 

โครงการจังหวดัเคลื่อนที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สรา้งร้อยยิม้ให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจ าปี 2556 

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

วันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2555 ณ บ้านหนองเล่ม หมู่ท่ี 4 ต าบลเกาะตะเภา 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
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ภาพกิจกรรมการออกหน่วยบริการ 

โครงการจังหวดัเคลื่อนที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สรา้งร้อยยิม้ให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจ าปี 2556

และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร ประจ าปี 2556 

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

วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ หมู่ท่ี 1 ต าบลวังประจบ 

อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก 
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การด าเนินการเลือกต้ังผูแ้ทนเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตากแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ระดับต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอ้งประชุม อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

การด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากแทนต าแหน่งที่ว่าง  

อ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 

วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอ้งส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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กิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 
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กิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแห่งชาติ ปี 2556 – 2559  

สู่การปฏบัิตเิพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรมอย่างย่ังยนื 

วนท่ี 11 กรกฎาคม 2556  

ณ ศูนย์การแสดงสนิค้าและจัดประขุมอมิแพค  

เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

การประขุมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้กระบวนการจัดท าแผนแม่บท 

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ภาคเหนอื วันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2556 

 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก  
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กิจกรรมระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการรับจ าน าระดับจังหวัด  จังหวัดตาก 

การประชุมคณะกรรมการด าเนนิการขับเคลื่อนเกษตรอนิทรีย์จังหวัดตาก 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิดา้นการเกษตรกรรม จังหวัดตาก 
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กิจกรรมระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ  

ปีงบประมาณ 2556 

การประชุมปรึกษาหารอื “สภากาแฟ” จังหวดัตาก 

การประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร 

ระดับจังหวัด 
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กิจกรรมระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวัดตาก 

(กรอ.จังหวัดตาก) 

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จังหวัดตาก 
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กิจกรรมระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรมการจังหวดัตาก 

การประชุมคณะกรรมการก ากบัและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดา้นสหกรณ์ระดับจังหวัด 

การประชุมคณะท างานจัดท าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดตาก 

และคณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัดตาก 
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กิจกรรมระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแถลงข่าวโครงการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมอืและบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันพุธท่ี 18 กนัยายน 2556  

ณ รา้น ป.เลิศรส อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก  

โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑติย์ ผู้วา่ราชการจังหวดัตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากตาก นายอ านาจ นันทหาร รองนายกนครแมส่อด  

นายปิยะ เคนขยัน ทอ่งเท่ียวและกีฬาจังหวัดตาก และ พตท.สมชาย เดชแพร รอง ผกก.ตรวจคน

เข้าเมอืงจังหวัดตาก ร่วมแถลงข่าวในครัง้นี ้
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นายคธาเทพ  เหลอืงอรุณ สมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (อ าเภอสามเงา)  

คณะกรรมการโครงการประกวดเกษตรกรปราดเปร่ืองด้านการผลิตขา้วจังหวดัตาก ลงพื้นท่ี

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556 

นายเจรญิ  ออ่นแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ผู้เลีย้งโค) ตอ้นรับคณะเจ้าหนา้ที่ 

จากประเทศอิสราเอล กรมปศุศัตวแ์ละส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดตาก ในการเยี่ยมชมการ

บริหารจัดการการเลีย้งโค ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 
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นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน อนุกรรมการติดตามก ากับดูแลแลการรับจ าน าระดับจังหวัด

ร่วมกับนายอรรถพงษ์ สาดทอง นายอนุรักษ ์พึ่งอินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

เข้าเยี่ยมชมการด าเนนิงานโครงการรับจ าน าข้าว ณ จุดรับจ าน าข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

1 สร้าง

เครอืข่าย

สภา

เกษตรกร 

1.1 โครงการ

จัดต้ังและ

สร้างเครอื 

ข่ายสภา

เกษตรกร

ระดับต าบล

และระดับ

อ าเภอ 

ทุก

ต าบล 

อ าเภอ 

1.สร้างเครอืข่าย

สภาเกษตรกร

ระดับต าบล 63 

ต าบล ซึ่งมผีู้แทน

หมูบ้่าน 433 คน 

เป็นคณะผู้ประ 

สานงานต าบล 

2. สร้างเครอืข่าย

สภาเกษตรกร

อ าเภอ 9 อ าเภอ 

ซึ่งมีผู้แทนต าบล 

64 คน เป็นคณะ

ผู้ประสานงาน 9 

อ าเภอ 

1. จัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งเครอืข่าย

สภาเกษตรกรต าบล 

     1.1 จัดฝึกอบรมคณะผูป้ระสานงาน

เครือข่ายสภาเกษตรกรต าบล ประกอบด้วย 

ผู้แทนเกษตรกรต าบลและผู้แทนเกษตรกร

หมู่บ้าน รวม 433 คน  หลักสูตร 1 วัน 

     1.2 สนับสนุนการจัดประชุมเครือข่าย 

9 อ าเภอๆ ละ 3 ครั้ง 
 

 

2. จัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งเครอืข่าย

สภาเกษตรกรอ าเภอ 

     2.1 จดัอบรมความรู้คณะผู้

ประสานงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอ าเภอ

จ านวน 64 คน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 

     2.2 สนับสนุนการจัดประชุมเครือข่าย

สภาเกษตรกรต าบลๆ ละ 3 ครั้ง 

๑,๗๘๒,๑๑๕ ๑,๗๘๒,๑๑๕ ๑,๗๘๒,๑๑๕ ๑,๗๘๒,๑๑๕ ๗,๑๒๘,๔๖๐ -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

 

สรุปโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี 2557 – 2560 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

  1.2 จัดการ

เลือกต้ัง

สมาชิกสภา

เกษตรกร

จังหวัด 

จังหวัด

ตาก 

-จัดการเลอืกต้ัง

สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด 

อ าเภอ ต าบล 

- ประชาสัมพันธ ์/ รณรงค์ให้

เกษตรกรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- จัดพิมพ์ขอ้มูลเกษตรกรผู้มี

สิทธเิลือกตั้ง ขึน้ทะเบียน

เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

- จัดการเลือกตั้งผู้แทน

เกษตรกร 

- - ๔,๔๑๖,๕๑๖ - ๔,๔๑๖,๕๑๖ -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

  1.3 สื่อสาร

งานสภา

เกษตรกรสู่

ประชาชน 

ทุก

จังหวัด 

-เกษตรกร  

-ผู้แทนองค์กร 

-ประชาชน 

1,000 คน  

จ านวนผลงาน

คัดเลอืก  

6 ผลงาน 

ส่งเสริม / คัดเลือกผลงาน จดั

ประชาสัมพันธแ์สดงผลงาน / 

จัดประชุมวิชาการ 1 ครั้ง  

(เชน่ นิทรรศการ, ผลงานสภา

เกษตรกร, สมาชิกสภา

เกษตรกร, เกษตรกรตน้แบบ, 

ผลผลิตการเกษตร, สถาบัน

ศึกษารักเกษตร, องคก์ร

เกษตรกร เป็นต้น) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ -สนง.สกจ. 

รวม ๒,๒๘๒,๑๑๕ ๒,๒๘๒,๑๑๕ ๖,๖๙๘,๖๓๑ ๒,๒๘๒,๑๑๕ ๑๓,๕๔๔,๙๗๖  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (ต่อ) 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,องค์กร) 
กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

2 การ

พัฒนา

บุคลากร

และ

ระบบงาน

สภา

เกษตรกร

จังหวัด 

2.1โครงการ

ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

หลักสูตร

วิทยากรการ 

มีส่วนร่วม 

จังหวัด

ตาก 

-เสรมิสรา้งศักยภาพคณะ 

ท างาน สภจ.ตก 100 ราย ให้

สามารถวิเคราะห์ประเมินผล

สภาพแวดล้อมชุมชนและด า เนนิ

การเป็นวิทยากรกระบวน การมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

การเกษตร 

จัดฝกึอบรมเชิงปฏบิัติการ

หลักสูตรวทิยากรกระบวนการมี

ส่วนร่วม 

- ๓๓๙,๐๐๐ - - ๓๓๙,๐๐๐ -สกจ. 

-สนง.

สกจ. 

2.2โครงการ

สรา้งผู้แทน

เกษตรกรเป็น

วิทยากรเครือ 

ข่ายด้านการ

สหกรณ์ 

จังหวัด

ตาก 

-สรา้งผู้แทนเกษตรกรระดับ

ต าบล 64 ราย เป็นวิทยากร

เครือข่ายด้านการสหกรณ์และ

ขยายผลสู่ผู้แทนเกษตรกรระดับ

หมู่บ้าน 

-จัดฝกึอบรมผู้แทนเกษตรกร

ระดับต าบล 

-จัดฝกึอบรมผู้แทนเกษตรกร

ระดับหมู่บ้าน/องค์กรเกษตรกร

ให้ความรู้ด้านสหกรณ์โดย

วิทยากรระดับต าบล 

- ๓๑๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๖๐,๐๐๐ -สนง.

สกจ. 

แผนบรรจุ

วาระ

สหกรณ์

แห่งชาติ 

2.3โครงการ”

การพัฒนาศักย 

ภาพบุคลากร

เพื่อเพิ่มประ 

สิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 

จังหวัด

ตาก 

บุคลากร สกจ.ตก.จ านวน 4 

ราย ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

หลักด้านมุ่งผลสมัฤทธิแ์ละการ

บรกิารที่ดีสามารถดงึศักยภาพ

ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติ 

งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

คัดเลือกพนกังาน สกจ.ตก. เข้า

รับการพัฒนาสมรรถนะหลกัด้าน

มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบรกิารที่ดี

ตามหลกัสูตรที่ก าหนด 

- ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ -สกจ. 

-สนง.

สกจ. 

รวม - ๗๐๕,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๑,๐๖๗,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๒,๒๘๒,๑๑๕ ๒,๙๘๗,๑๑๕ ๗,๐๐๔,๖๓๑ ๒,๓๓๘,๑๑๕ ๑๔,๖๑๑,๙๗๖  

ตามค าขอตัง้งบประมาณรายงานประจ าปี พ.ศ.2558  

สนง.สกจ.ตาก 

แผนบรรจุวาระสหกรณ์แห่งชาต ิจังหวดัตาก 

(เสนอของบจากวาระสหกรณ์แห่งชาติ) 

ตามค าขอตัง้งบประมาณรายงานประจ าปี พ.ศ.2558  

สนง.สกจ.ตาก 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน 
(ต าบล/

อ าเภอ/

จังหวัด) 

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,องค์กร) 
กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ปี 

๒๕๕๗ 
ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

1 การจัดท า

ฐานข้อมูลระดับ

หมู่บ้าน ต าบล 

อ าเภอ จงัหวัด 

เป็นฐานข้อมูล

ทางเศรษฐกจิ

การเกษตรเพื่อ

ใช้ในการ

พยากรณแ์ละ

ป้องกันความ

เส่ียงส าหรบั

เกษตรกรและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

1.โครงการ

ศึกษาและ

บันทึกข้อมูล

เกษตรกรรม

ในระบบสาร 

สนเทศเพื่อ

การประกอบ

อาชีพ 

ทุก

หมูบ้่าน

ต าบล

อ าเภอ 

จังหวัด 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลใน

ระบบฐาน 

-ข้อมูลเกษตรกร 1 ระบบ 

-ระบบฐานข้อมูลองค์กร

เกษตรกร 1 ระบบ 

-ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจทางการเกษตร  

1 ระบบ 

-อบรมการใช้ระบบ 

-อบรมการบันทึกข้อมูล 

-อบรมการจัดเก็บข้อมูล 

-ด าเนินการจัดเก็บ

ข้อมูล 

-ด าเนินการบันทึกข้อมูล 

-ใชป้ระโยชน์สารสนเทศ 

- ๔,๕๔๙,๘๖๔ ๒,๗๑๑,๕๘๐ ๒,๗๑๑,๕๘๐ ๙,๙๗๓,๐๒๓ -สนง.สกจ. 

รวม - ๔,๕๔๙,๘๖๔ ๒,๗๑๑,๕๘๐ ๒,๗๑๑,๕๘๐ ๙,๙๗๓,๐๒๓  

รวมทั้งสิ้น  ๔,๕๔๙,๘๖๔ ๒,๗๑๑,๕๘๐ ๒,๗๑๑,๕๘๐ ๙,๙๗๓,๐๒๓  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

1 จัดท า

แผนพัฒนา

เกษตรโดยใช้

ฐานข้อมูล

ของเกษตรกร

ต้ังแต่ระดับ

หมู่บ้านต าบล

อ าเภอสู่

จังหวัด 

1.1โครงการ

สัมมนาสร้าง

เครือข่าย

ประสาน

นโยบายและ

การด าเนินงาน

ระหว่าง อปท.

และ สภจ.ตก. 

จังหวัด

ตาก 

ประสาน

นโยบายและ

การด าเนิน 

งานระหว่าง 

อปท.และ 

สภจ.ตก. 

จังหวัดตาก

ทุก อปท. 

พืน้ที่ จ.ตาก 

-จัดสัมมนาสรา้งเครอืข่ายฯเป้าหมายผู้เข้ารว่ม

สัมมนา นายก อบต./สภจ.ตาก/ผู้แทนเกษตรกร

ระดับต าบล 

-จัดท าบันทึกความร่วมมือระหว่าง อปท.และ 

สภจ.ตาก 

200,000 - - - 200,000 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

1.2โครงการ

จัดท าแผน 

พัฒนา

เกษตรกรรม

ระดับต าบล 

ทุก

ต าบล 

แผน

เกษตรกรรม

ต าบล 

7,324 

ต าบล 

-จัดท าประชุมผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้านเป็นรายต าบล 

ผู้แทนองคก์รเกษตรกรประชุมเกษตรกร หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอข้อมูลพืน้ฐานการผลิตสินค้า

เกษตรสภาพปญัหา ข้อเสนอแนะการแก้ไขปญัหา

ของแตล่ะต าบลและคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านเป็นองค์

คณะจัดท าแผนต าบล รวม 9-15 คน 

-วิเคราะห์ศกัยภาพการเกษตร (SWOT) วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ การพฒันาเกษตร 

กรรมระดับต าบล 3 คร้ัง 

-จัดประชาสัมพันธ์ร่างแผนฯ ทบทวนแผนฯ จัดท า

โครงการตามยุทธศาสตร์ 

1,211,844 896,844 896,844 896,844 3,902,376 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บูรณาการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลา่งสู่บน 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน 
(ต าบล/

อ าเภอ/

จังหวัด) 

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

  1.3โครงการ

จัดท า

แผนพัฒนา

เกษตรกรรม

ระดับอ าเภอ 

ทุก

อ าเภอ 

สภาเกษตรกร

จังหวัดได้รับแผน

แมบ่ทเพื่อพัศนา

เกษตรกรรม

อ าเภอเพื่อน าไป

บูรณาการเสนอ

สภาเกษตรกร

แห่งชาติ 

-ประชุมผู้แทนเกษตรกรต าบลเป็นราย

อ าเภอ น าเสนอข้อมูลพื้นฐานการผลิต

สนิค้าเกษตร สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 

การแก้ไข คัดเลอืกองค์คณะท าหน้าที่

จัดท าแผนฯ 

-ประชุมองค์คณะจัดท าแผนด าเนินการ 

จัดท ายุทธศาสตรพ์ัฒนาการเกษตร

ระดับอ าเภอ และแผนปฏบัิติ 

-จัดประชาพิจารณ์รา่งแผนฯอ าเภอ

ระดมความคิดเห็นจากผู้มสีว่นเกี่ยวข้อง 

-ประชุมทบทวนแผนอ าเภอ 

 

236,775 146,775 146,775 146,775 766,100 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บูรณาการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลา่งสู่บน (ต่อ) 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน 
(ต าบล/

อ าเภอ/

จังหวัด) 

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

  1.4โครงการ

จัดท าแผน 

พัฒนา

เกษตรกรรม

ระดับจังหวัด 

จังหวัด ได้แผนแมบ่ท

เพื่อพัฒนา

เกษตรกรรม

จังหวัดท่ีผ่าน

กระบวนการมี

สว่นร่วมของผู้

มสีว่นได้ส่วน

เสยีเพื่อใช้

จัดท าแผน

แมบ่ท 

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวดัโดยการ

มีส่วนร่วมของระดับต าบลและอ าเภอ ดังนี ้

-จัดเก็บข้อมูลวิธกีารผลิต ต้นทุนและรายได้ 

-ประชุมเชิงปฏิบัตกิารระดมความคิดเห็น

พิจารณาร่างผลการประเมินศักยภาพ

การเกษตรจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัด คัดเลือกองคค์ณะท าหนา้ที่จดัท าแผน

ฯ 

-จัดประชุมองค์คณะท าแผนฯ ด าเนินงาน 

-จัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์กลุม่ที่มี

สภาพพืน้ที่ใกล้เคียงกัน 

-จ าประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัด 

-ประชุมสภาเกษตรกรเพื่อให้ความเห็นชอบ

แผนฯ จังหวัดละ 1 คร้ังๆละ 3วัน 

1,729,681 2,76,222 276,222 276,222 2,558,347 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

รวม 3,378,300 1,319,841 1,319,841 1,319,841 7,337,823  

รวมทั้งสิ้น 3,378,300 1,319,841 1,319,841 1,319,841 7,337,823  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บูรณาการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลา่งสู่บน (ต่อ) 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,องค์กร) 
กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

1 การผลติ

สินคา้ที่มี

คุณภาพ

และ

ต้นทุนต่ า

ตามความ

ต้องการ

ของตลาด 

1.1 โครงการ

ส่งเสรมิปลกูบุก

ทดแทนพืน้ทีป่ลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

ต.พบพระ 

อ.พบพระ 

จ.ตาก 

ลดพืน้ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ใน

เขตพืน้ที่เหมาะสมน้อยและไม่

เหมาะสมตามประกาศ กษ. พืน้ที่ 

ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 200 

ไร่ 

จัดฝกึอบรมเชิงปฏบิัติการ

หลักสูตรวทิยากร

กระบวนการมีส่วนร่วม 

- 1,300,000 - - 1,300,000 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

1.2 โครงการ

ส่งเสรมิการปลกู

หญ้าเนเปียร์

ทดแทนพืน้ทีป่ลูก

ข้าวและมัน

ส าปะหลงัที่ไม่

เหมาะสม 

ต.วังประจบ  

อ.เมือง  

จ.ตาก 

1.ลดพืน้ที่ปลูกข้าวและมัน

ส าปะหลงัในเขตพืน้ทีเ่หมาะสมน้อย

และไม่เหมาะสม ต.วงัประจบ อ.

เมืองตาก จ.ตาก 500 ไร่   

2.ลดต้นทุนอาหารเลี้ยงโคเนือ้ลง

ร้อยละ 10 

-จัดฝกึอบรมผู้แทน

เกษตรกรระดับต าบล 

-จัดฝกึอบรมผู้แทน

เกษตรกรระดับหมู่บา้น/

องค์กรเกษตรกรให้ความรู้

ด้านสหกรณ์โดยวทิยากร

ระดับต าบล 

- 1,700,000 - - 1,700,000 หน่วยงานภายใน

ค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน

ด้านเกษตรกรรม

จังหวัดตาก 

1.3 โครงการ

พัฒนากลุ่มผู้ผลิต

สินค้าเกษตรให้

เป็นกลุ่มผู้ผลิต

สินค้าคุณภาพ

และเชื่อมโยง

ธุรกิจเกษตรที่เป็น

ธรรม 

จังหวัดตาก จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ไดรั้บการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ผลิตสินค้า

เกษตรคุณภาพ 2 กลุ่ม/ปี และ

จ านวนชนิดสินคา้ 2 ชนิดสนิค้า/ป ี

1.ฝึกอบรมให้ความรู้กับ

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรให้

ผลิตสินค้าคุณภาพ 

2.จัดให้มีการพบเจรจาซือ้

ขายสินค้าเกษตรและ

เชื่อมโยงระหว่างสถาบัน

เกษตรกรในการซือ้ขาย

สินค้าเกษตร 

216,000 216,000 216,000 - 648,000 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างความมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 

 

ตามค าขอตัง้งบประมาณรายงานประจ าปี พ.ศ.2558  

สนง.สกจ.ตาก 

เสนอโครงการของบจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ในนามขับเคลื่อนการใช้ประโยชนท์ี่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดตาก 

แผนบรรจุวาระสหกรณ์แห่งชาต ิจังหวดัตาก 

(เสนอของบจากวาระสหกรณ์แห่งชาติ) 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

(ต าบล/

อ าเภอ/

จังหวัด) 

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

  1.4 โครงการ

พัฒนาองค์กร

เกษตรกรตาม

แนวทาง

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

ทุก

อ าเภอ 

1. คณะวิทยากร

จากเกษตรกรท่ี

จัดการองค์กร

ประสบผลส าเร็จ

ตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 15 คน 
 

2. องค์กร

เกษตรกร

เป้าหมาย 6 

องค์กร ต่อปี 

1. คัดเลือกผู้แทนองคก์รเกษตรกรที่

ประสบผลส าเร็จเปน็แกนแลกเปลี่ยน

เรียนรู้/คัดเลือกองคก์รเกษตรกรเข้า

รับการพัฒนา 15 คน/6 องคก์ร 

2. ประชุมเตรียมการถ่ายทอดความรู้

การจัดองคก์รเกษตรกรตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการหลักสูตร 

“การจัดการองค์กรเกษตรกรตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (75 

คน 2 ครั้ง)  

4. ติดตามนิเทศงานและแนะน า

องคก์รเป้าหมาย (6 องคก์ร) 

 

(454,800) 469,054 469,054 469,054 1,407,162 -สกจ. 

-สนง.สกจ. ปี 57  

สกช.ยกเลกิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างความมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม (ต่อ) 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน 
(ต าบล/

อ าเภอ/

จังหวัด) 

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

  1.5 โครงการ

สร้างมูลคา่ 

เพิ่มและ

เชื่อมโยง

ธุรกิจเกษตรที่

เป็นธรรม 

(ระดับสถาบัน

เกษตรกร) 

จังหวัด มกีารเชื่อมโยง

ธุรกจิซื้อขาย

สนิค้าเกษตร

ระหว่าง

สถาบัน

เกษตรกร 1 

ชนดิสินค้า 

1.ส ารวจข้อมูลความต้องการซื้อ

สินค้าด้านเกษตรกรและปัจจัยการ

ผลิตรวมทั้งความต้องการขายสินค้า

เกษตรและปัจจัยการผลิตพร้อม

รายละเอียดของสินค้า 

2.ประมวลข้อมูลจัดส่งใหส้ถาบัน

เกษตรกรในจังหวัดและส านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ 

3.จัดงานแสดงสินค้าและปัจจัยการ

ผลิตจากสถาบันเกษตรกรปลีะ 1 

ครั้ง 1 วัน เป้าหมาย 1,000 คน 

4.จัดให้มีการพบเจรจาซ้ือขาย

สินค้าเกษตรเช่ือมโยงระหว่าง

สถาบันเกษตรกรปีละ 3 ครั้ง 

5.ติดตามผลการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงสัญญาซือ้ขาย 
 

(852,500) 852,500 852,500 852,500 2,557,000 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

รวม 1,523,300 4,537,554 1,537,554 1,321,554 7,612,662  

ปี 57  

สกช.ยกเลกิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างความมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม (ต่อ) 

 



 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก หน้า 76 

 

 

 

 

ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

 2.สร้าง

อ านาจ

ต่อรองให้

เกษตรกร

ได้รับผล 

ตอบแทน 

สูงสุดจาก

ผลผลิต 

2.1โครงการ

สนับสนุน

นโยบายการ

รักษา

เสถยีรภาพ

ราคาสินคา้

เกษตร 

ทุก

อ าเภอ 

แก้ไขปัญหา

เสถยีรภาพ

ราคาสนิค้า

เกษตร 2 

ชนดิ/ปี (สกช. 

10 ชนดิ) 

1.ประชุมระดมความคดิเห็น

น าเสนอประเด็นปัญหาราคาสินคา้

เกษตรเป็นรายชนิด ระดับอ าเภอ ปี

ละ 2 ชนิด สินค้าๆละ 30 คน 

2.ประชุมระดมความคดิเห็น

พิจารณาขอ้มูลที่ได้จากอ าเภอหา

ข้อสรุปแนวทางพัฒนาหรือแกไ้ข

ปัญหาราคาสินคา้ทางการเกษตร

เป็นรายชนิด สนิคา้ระดับจังหวัดปี

ละ 2 ชนิดๆ ละ 30 คน 2 ครั้ง 

3.ปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรใน

การแกไ้ขปัญหาของทีมผู้เชียวชาญ

แก้ไขปัญหาเฉพาะสินคา้ประจ า

จังหวัด 2-3 คน ต่อชนิดสินค้า 

4.ปฏิบัติการอ านวยการ

ประสานงาน ติดตามผลการ

ด าเนินงาน 

1,173,650 1,971,644 1,971,644 1,971,644 7,088,581 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างความมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม (ต่อ) 

 



 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก หน้า 77 

 

 

ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

  2.2 ติดตาม

และร่วมมือ

การเจรจาซื้อ

ขายสินคา้

เกษตรเพื่อ

รักษา

เสถยีรภาพ

ราคา 

จังหวัด สภาเกษตรกร

จังหวัดเข้าร่วม

เจรจาต่อรอง

ซื้อขายและ

ติดตามผลการ

ปฏิบัติตาม

สัญญา

ข้อตกลงซื้อ

ขายสินค้า

เกษตร 2 ชนิด

สินค้า 

 

1.สภาเกษตรกรจังหวัดและส านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดประสานข้อมูล

การเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าเกษตร

และการท าสัญญาข้อตกลงซื้อขาย

จากหน่วยงานและองคก์รเกษตรกรที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้า

ร่วมเจรจาและติดตาม 

2.เจรจาต่อรอง สกจ.เสนอผู้แทนเขา้

ร่วมการเจรจากับพ่อค้าเพื่อให้

เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสดุ 

3.กรณีมีการท าสัญญาขอ้ตกลงซื้อ

ขายแล้วสภาเกษตรกรจังหวัดติดตาม

ผลการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหา 

4.ประมวลข้อมูลเป็นกรณีศึกษาเพื่อ

แนะน าด้านการตลาดแกเ่กษตรกรราย

อื่นต่อไป 

(215,340) 215,340 215,340 215,340 646,020 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

รวม 1,388,990 2,186,984 2,186,984 2,186,984 7,734,601  

ปี 57  

สกช.ยกเลกิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างความมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม (ต่อ) 
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ที่ กลยุทธ์ 
ชื่อ

โครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,องค์กร) 
กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผดิชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

 3.สร้างการ

เรียนรูแ้ละ

พัฒนาของ

เกษตรกรที่

สอดคล้องภูมิ

ปัญญา

ท้องถิ่นและ

สถานการณ์

โลก 

3.1 

โครงการศูนย์

เรียนรู้

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ชุมชน 

 

จังหวัด จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 2 ศูนย์ 

เกษตรกรเข้าร่วมศูนยล์ะ 

30 คน 

1)จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

- พืน้ที่ศูนย์ๆละ 15 ไร่ 

- การผลิต ท านา ปลกูผัก เลีย้งปลา 

เลี้ยงไก่ เพาะเหด็ ฯลฯ 

2)กลุ่มเรียนรู้การผลิต 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการ

ผลิตระยะยาว 4 เดือน 5 คน 

- เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการผลิต 

30 คน ระยะ 4 เดือนๆละ 4 วัน 

รวม 16 วันทั้งหมด 30 คน 

(1,005,800) 1,005,800 1,005,800 1,005,800 3,017,400 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

3.2 

โครงการ

ยกระดับ

ความคดิติด

อาวุธทาง

ปัญญาสรา้ง

สัมมาชีพทั่ว

แผ่นดิน 

ทุก

อ าเภอ 

1.สรา้งสัมมาชีพตน้แบบ

อ าเภอละ 1 อาชีพ รวม 9 

อ าเภอ 

2.เกษตรกรจากอ าเภอ

ต่างๆภายในจังหวัดมี

โอกาสศึกษาดงูาน เรียนรู้

จากสัมมาชีพต้นแบบ 

3.เกษตรกรผู้ศกึษาดูงาน

น าความรู้จากแปลงปฏิบัต ิ 

1. จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรต าบล 

หมู่บ้าน องค์กรเกษตรกร ปราชญ์ 

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อ าเภอละ 

80 คน ระดมความคดิสร้างสมัมาชพี

ต้นแบบของต าบล 

2.สนับสนุนวัสดกุารผลิตและวัสดุ

เตรยีมความพร้อมเป็นฐานถ่ายทอด

ความรู้แก่เกษตรกรรายอื่นแปลง

สัมมาชีพต้นแบบ แบบละ 10,000 

บาท 

659,558 659,558 659,558 659,558 2,638,232 -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

ปี 57  

สกช.ยกเลิก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างความมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม (ต่อ) 
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ที่ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน  

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,องค์กร) 
กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

    4.ประยุกต์องค์ความรู้

จากสัมมาชีพต้นแบบ 

3.น าผู้แทนเกษตรกรที่สนใจ 80 คน 

ศึกษาดูงานจากสัมมาอาชีพอ าเภอ

ต้นแบบ 

4.เกษตรกรที่ได้รับความรู้จากการ 

ศึกษาดูงาน น าความรู้จากสัมมาชีพ

ต้นแบบไปประยุกต์ด าเนินการ 

5.ประมวลองคค์วามรู้จากสัมมาชีพ

ต้นแบบ 

      

  3.3 โครงการ

เตรียมความ

พรอ้ม

เกษตรกร

รองรบั

ประชาคม

เศรษฐกจิ

อาเซยีน 

จังหวัด จัดการสินค้าเกษตรกร

ครบวงจร 1 ชนดิ

สนิค้า (โคเนื้อ – ข้าว) 

จัดระบบสินคา้เกษตรรองรบั

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนบริหาร

จัดการผลผลิตครบวงจร ต้นน้ า กลาง

น้ า และปลายน้ า 

1.จัดประชุมเกษตรกรสถาบัน

เกษตรกรกลุ่มองคก์รพ่อคา้ภาค

ราชการร่วมกันคัดเลือกชนิดสินค้าที่

จะจัดการครบวงจร 

2.ประชุมหารือก าหนดแผนปฏิบัติงาน

ร่วมกัน ได้รูปแบบการจัดการและ

กจิกรรมแต่ละขัน้ตอน ก าหนด

ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 

(234,000) 234,000 234,000 234,000 702,000 -สกจ. 

-สนง.สกจ. ปี 57 

สกช.ยกเลกิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างความมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม (ต่อ) 
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ที่ กลยุทธ์ 
ชื่อ

โครงการ 

พื้นที่

ด าเนิน 

งาน 
(ต าบล/

อ าเภอ/

จังหวัด) 

เป้าหมาย  

(ราย,กลุ่ม,

องค์กร) 

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

     3.ประชุมช้ีแจงเกษตรกรผู้ผลิต 

เพื่อสร้างความเข้าใจและ

เงื่อนไข วิธีการผลิตและการ

จ าหน่าย 

4.สภาเกษตรกรจังหวัดและ

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ติดตามการด าเนินกจิกรรมตาม

แผนพร้อมแก้ไขปัญหาแต่ละ

ขั้นตอน 

5.จัดท าสรปุรานงานผลการ

จัดการสินค้าเกษตรกรต้นแบบ 
 

     -สกจ. 

-สนง.สกจ. 

รวม 659,558 1,899,358 1,899,358 1,899,358 6,357,632  

รวมทั้งสิ้น 2,049,208 8,623,895 5,623,895 5,407,895 21,704,894  

รวมทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7,709,623 17,480,715 16,659,947 11,777,431 53,627,717  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สร้างความมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม (ต่อ) 

 



 

 

 
 
 
 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

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

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ 1 

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

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๒ 

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

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

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

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

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

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

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

นายสงคราม  แกว้ประดิษฐ์ 11 ม.5 ต.ประดาง อ.วงัเจา้ จ.ตาก    โทร 08-9565-6643 

นางล ายงค ์ แสงประจักร  157 ม.1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก    โทร 08-9907-4156 

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

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

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

นายมานะ  สายธารโอบวารี 363 ม.5 ต.แมอุ่ส ุอ.ทา่สองยาง จ.ตาก       โทร 08-9249-3115 

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

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

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

ข้อมูลรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 



 

 

 
 
 

ค าสัง่สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ที่  ๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม  

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

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับมตท่ีิประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงให้แต่งตั้ง

คณะท างานบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ

ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อการเกษตร โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้      

  ๑.  นายสุริยา มาเกิด     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ประธานคณะท างาน 

  ๒.  นายอนุรักษ ์พึ่งอินทร์     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          รองประธานคณะท างาน 

  ๓.  นายมานิตย ์พิณนา     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

  ๔.  นางสมศรี จี๋ครีี     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

  ๕.  นายสมเดช ล่าลี ้     สมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

  ๖.  ผู้แทนโครงการชลประทานตาก       คณะท างาน 

๗.  ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก   คณะท างาน 

๘.  ผู้แทนส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก    คณะท างาน 

๙.  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดตาก       คณะท างาน 

๑๐. ผู้แทนส านักงานประสานงานลุ่มน้ าจังหวัดตาก     คณะท างาน 

๑๑. หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

๑๒.  พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก              เลขานุการคณะท างาน 

โดยให้คณะท างานมอี านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. ศกึษาสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ตากโดยรับฟังความคิดเห็น และให้ผู้มสี่วนได้เสียได้มีสว่นร่วมในการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

๒. จัดท าขอ้เสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อมท้ังระบบอย่างย่ังยนื 

๓. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะท างานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๔. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

  ท้ังน้ี  ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

           สั่ง ณ วันท่ี  ๔  มนีาคม พ.ศ. 25๕๖ 

 
                               (นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) 

             ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ข้อมูลรายชื่อคณะท างาน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 



 

 

ค าสัง่สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ที่  3/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาทีด่ินท ากนิและหนี้สนิ 

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

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับมตท่ีิประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงให้แต่งตั้ง

คณะท างานแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินและหนี้สิน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการถือครอง

ท่ีดนิเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรม การใชท่ี้ดนิท ากินของเกษตรกร การใช้ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพดิน โดย

มอีงคป์ระกอบ ดังนี ้     

  ๑.  นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะท างาน 

  ๒.  นายสงคราม แก้วประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะท างาน 

  ๓.  นายมานะ สารธารโอบวารี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    คณะท างาน 

  ๔.  นายเสกสรร สุรสทิธินุสรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    คณะท างาน 

  ๕.  ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตาก    คณะท างาน 

๖.  ผู้แทนส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๔ จังหวดัตาก    คณะท างาน 

๗.  ผู้แทนส านักงานการปฏรูิปท่ีดนิจังหวัดตาก    คณะท างาน 

๘.  ผู้แทนสถานพีัฒนาที่ดินตาก      คณะท างาน 

๙.  ผู้แทนส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตรตาก           คณะท างาน 

๑๐. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   คณะท างาน 

๑๑. หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    คณะท างาน 

๑๒.  พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก                    เลขานุการคณะท างาน 

โดยให้คณะท างานมอี านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. ศกึษาสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองท่ีดินเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรม การ

ใช้ท่ีดินท ากินของเกษตรกร การใช้ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพดินของจังหวัดตาก โดยรับฟังความคิดเห็น 

และให้ผู้มสี่วนได้เสียได้มีสว่นร่วมในการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

๒. จัดท าข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนการแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินและหนี้สินของเกษตรกรจังหวัด

ตาก อยา่งเป็นระบบ 

๓. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะท างานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๔. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

  ท้ังน้ี  ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

           ส่ัง ณ วันท่ี  4  มนีาคม พ.ศ. 25๕๖ 

  

 

                               (นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) 

            ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 



 

 

ค าสัง่สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ที่  4 /๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธแีก้ไขปญัหาสินคา้เกษตรแบบครบวงจร 

(ดา้นพืช) 

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

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับมตท่ีิประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงให้แต่งตั้ง

คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร (ด้านพืช) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรท้ังระบบ (ด้านพืช) ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ และมีความยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้     

  ๑.  นายภราดร  กานดา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    ประธานคณะท างาน 

  ๒.  นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          รองประธานคณะท างาน 

  ๓.  นายก าพล เข็มฤทธ์ิ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

  ๔.  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก     คณะท างาน 

๕. ผู้แทนส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดตาก     คณะท างาน 

๖. ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก     คณะท างาน 

๗. ผู้แทนการคา้ภายในจังหวัดตาก      คณะท างาน 

๘. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก     คณะท างาน 

๙. ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

๑๐.  ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก    คณะท างาน 

๑๑.  ผู้แทนศูนย์สง่เสริมการเกษตรท่ีสูงจังหวัดตาก    คณะท างาน 

๑๒.  หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    คณะท างาน 

๑๓.  พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก                    เลขานกุารคณะท างาน 

โดยให้คณะท างานมอี านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ การผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร ท้ังระบบ

จังหวัดตาก (ด้านพชื) 

๒. จัดท าขอ้เสนอแนะยุทธศาสตร์หรือแผนการแก้ไขปัญหา การผลิต การแปรรูป และการตลาด

สินค้าเกษตรท้ังระบบของจังหวัดตาก (ด้านพืช) 

๓. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะท างานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๔. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

  ท้ังน้ี  ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

           ส่ัง ณ วันท่ี  4  มนีาคม พ.ศ. 25๕๖ 
  
 

                               (นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) 

            ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 



 

 

ค าสัง่สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ที่ 5/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธแีก้ไขปญัหาสินคา้เกษตรแบบครบวงจร 

(ดา้นสัตว์) 

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

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับมตท่ีิประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงให้แต่งตั้ง

คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร (ด้านสัตว์) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรท้ังระบบ (ด้านสัตว์) ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ และมีความยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้     

  ๑.  นายเจรญิ อ่อนแก้ว    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ประธานคณะท างาน 

  ๒.  นายสมเพชร สุรยิวงษ์    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           รองประธานคณะท างาน 

  ๓.  นายประนอม อ่อนนุ่ม    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

  ๔.  นายอรรถพงษ์ สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

  ๕.  นายสมชาย ใจพูน    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     คณะท างาน 

  ๖.  ผู้แทนส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดตาก     คณะท างาน 

๗. ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตวต์าก     คณะท างาน 

๘. ผู้แทนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรตติาก     คณะท างาน 

๙. ผู้แทนวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีาก     คณะท างาน 

๑๐. หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    คณะท างาน 

๑๑. พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก                    เลขานกุารคณะท างาน 

โดยให้คณะท างานมอี านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๕. ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ การผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร ท้ังระบบ

จังหวัดตาก (ด้านสัตว)์ 

๖. จัดท าข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนการแก้ไขปัญหา การผลิต การแปรรูป และการตลาด

สินค้าเกษตรท้ังระบบของจังหวัดตาก (ด้านสัตว)์ 

๗. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะท างานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๘. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

  ท้ังน้ี  ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

       

           สั่ง ณ วันท่ี  4  มนีาคม พ.ศ. 25๕๖ 

  

 

                               (นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) 

            ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 



 

 

ค าสัง่สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ที่  ๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาสภาพปัญหา และวิธแีก้ไขปญัหาสินคา้เกษตรแบบครบวงจร 

(ดา้นประมง) 

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

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับมตท่ีิประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงให้แต่งตั้ง

คณะท างานศกึษาสภาพปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร (ด้านประมง) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรท้ังระบบ (ด้านประมง) ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ และมีความยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้     

  ๑.  นายคธาเทพ เหลอืงอรุณ    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        ประธานคณะท างาน 

๒.  นายรุจ  ศรีงาม       สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก         รองประธานคณะท างาน 

  ๓.  นายเครื่อง เสมา       สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก            คณะท างาน 

๔.  ผู้แทนส านักงานประมงจังหวัดตาก        คณะท างาน 

๕. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร     คณะท างาน 

๖. ผู้แทนวทิยาลัยชุมชนตาก        คณะท างาน 

๗. หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      คณะท างาน 

๘. พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก                      เลขานุการคณะท างาน 

โดยให้คณะท างานมอี านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๙. ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ การผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร ท้ังระบบ

จังหวัดตาก (ด้านประมง) 

๑๐. จัดท าข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนการแก้ไขปัญหา การผลิต การแปรรูป และการตลาด

สินค้าเกษตรท้ังระบบของจังหวัดตาก (ด้านประมง) 

๑๑. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะท างานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๑๒. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

  ท้ังน้ี  ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

 

           สั่ง ณ วันท่ี  ๔ มนีาคม พ.ศ. 25๕๖ 

  

 

 

                               (นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) 

            ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

 



 

 

 

ค าสัง่สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ที่ ๘/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตดิตามการด าเนินงานโครงการรบัจ าน าข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖  

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

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับมติคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖ สภาเกษตรกร

แห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๖เมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงแตง่ตัง้คณะท างานตดิตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน า

ข้าวเปลอืก ป ี๒๕๕๕/๕๖ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้      

  ๑.  นายอรรถพงษ์  สาดทอง   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       ประธานคณะท างาน 

  ๒.  นายเครื่อง  เสมา      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           รองประธานคณะท างาน 

  ๓.  นายสมเกียรต ิเจริญสงิห์   ผู้แทนเกษตรกร ระดับหมูบ้่าน                 คณะท างาน 

  ๔.  นางสาวอรทัย ทองสูบ      ผู้แทนเกษตรกร ระดับต าบล         คณะท างานและเลขานุการ 

โดยให้คณะท างานมอี านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. ตดิตามประสานความรว่มมือกบัผู้เกี่ยวข้องในการรับจ าน าขา้วเปลอืก ป ี๒๕๕๕/๕๖ จังหวัด

ตาก 

ในสว่นของเกษตรกร ผู้ด าเนนิการในภาครัฐ หรือเอกชน 

๒. รวบรวมและสรุปข้อมูลการด าเนนิงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ จุดรับจ าน า  

๓. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะท างานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๔. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

  ท้ังน้ี  ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

           สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. 25๕๖ 

  

 

 

                               (นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน) 

             ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ค าสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ที่ 9/2556 

เรื่อง ยกเลิกค าสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดและแต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอ 9 อ าเภอ 

จังหวัดตาก 
 

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

 
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สภาเกษตรกร

แห่งชาติ ซึ่งก าหนดให้มีคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ 9 คณะๆ ละ ๑๑ คน อาศัยอ านาจตามความใน 

มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับมติที่ประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จึงให้ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน

สภาเกษตรกรจังหวัด 6 คณะ ดังนี้ 

  ค าสั่งที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานบรหิารจดัการน้ าและสิ่งแวดล้อม 

  ค าสั่งที่ 3/2556 เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานแกไ้ขปัญหาที่ดนิท ากินและหนีส้ิน 

ค าสั่งที่ 4/2556 เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวธิีแก้ไขปัญหาสนิคา้   

เกษตรแบบครบวงจร (ด้านพชื) 

ค าสั่งที่ 5/2556 เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวธิีแก้ไขปัญหาสนิคา้  

เกษตรแบบครบวงจร (ด้านสตัว์) 

ค าสั่งที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานศึกษาสภาพปัญหาและวธิีแก้ไขปัญหาสนิคา้  

เกษตรแบบครบวงจร (ด้านประมง) 

ค าสั่งที่ 8/2556 เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานตดิตามการด าเนินงานโครงการรับจ าน า

ข้าวเปลือก ป ี2555/56 

และแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

ในรูปของคณะท างานสภาเกษตรกร 9 อ าเภอ จังหวัดตาก เพื่อให้มีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต การแปรรูป และการตลอดสินค้าเกษตรทั้งระบบ ตลอดจนการน าเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหาด้านการเกษตรที่ตอบสนองความต้องที่แท้จริงของเกษตรกรอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 

โดยมีคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อ าเภอเมืองตาก 

1. นายอนุรักษ์  พึง่อนิทร ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       ประธานคณะท างาน 

2. นายสุรยิา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       รองประธานคณะท างาน 

3. นายประนอม  อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       คณะท างาน 

4. นายสมโพช  ตรวจนอก  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายนัน  เพ็งอ าไพ  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

6. นายสนิท  นอ้ยสุ่ม  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

7. นายประเทอืง  สุขเกษม  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

8. นายประสาน  ปัญญาคง  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

9. นายรัก  เครอืใย   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

10.นายยุทธศาสตร ์ สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

11.นายสวัสดิ์  โนนสงู  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       เลขานุการคณะท างาน 

 

อ าเภอบา้นตาก 

1. นายอรรถพงษ์  สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       ประธานคณะท างาน 

2. นายจักกฤษ  เกตุกลมเกลา ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      รองประธานคณะท างาน 

3. นางแสงเงิน  ใจจันทร ์ ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

4. นายอดิศักดิ์  แกว้วรรณ  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายทนิ  โอสถ   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

6. นายสุจิน  เสอืค า   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

7. นายจักรพงษ ์ ทองใบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน      คณะท างาน 

8. นางสาวน้ าคา้ง ค ามูล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

9. นายบุญดิน  ใจสา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

10.นายมนัส  จนัทรม์า  ตัวแทนเกษตรกร            คณะท างาน 

11.นายทอง  ยมเกิด   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      เลขานุการคณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อ าเภอวงัเจา้ 

1. นายสงคราม  แกว้ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       ประธานคณะท างาน 

2. นายเจริญ  ออ่นแกว้  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       รองประธานคณะท างาน 

3. นายสรวศิ  ปั้นวงศ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

4. นายพนม  สนิสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายสมเกียรต ิ จติตรพีรต  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

6. นายบุญส่ง  สมุทรธารนิทร์ ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

7. นางรัตนาภรณ์  โคกข า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

8. นายวราห์  นายกต้น  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

9. นายสมเกียรต ิ เจริญสิงห์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

10.นายเล็ก  กลิง้สาด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

11.นายสมเพชร  สุรยิวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       เลขานุการคณะท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอสามเงา 

1. นายคธาเทพ  เหลอืงอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       ประธานคณะท างาน 

2. นายทนิ  จันทะบุรี  ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล      รองประธานคณะท างาน 

3. นางจุฑามาศ  ขวัญใจ  ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล      คณะท างาน 

4. นายปรชีาพล  สงคโ์พธิ์  ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายเปีย๊ก  ปัญญาสุข  ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล      คณะท างาน 

6. นายบตุร  อยูสุ่ข   ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล      คณะท างาน 

7. นางสาวอรพนิ  แกว้วงศ์  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

8. นายแสนทอง  กันปลอ้ง  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

9. นายจักรกฤษณ์  จิว๋ทา  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

10.นายสุเทพ  ขันขาว  ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

11.นางสาววราภรณ ์ เพชรแจง้ ตัวแทนเกษตรกร             เลขานุการคณะท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อ าเภอแม่สอด 

1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสนั สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะท างาน 

2. นายสมชาย  ใจพูน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะท างาน 

3. นางล ายงค ์ แสงประจักร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      คณะท างาน 

4. นายยงค ์ แกว้ทันค า  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายวิชัย  ต๋าค า   ผูแ้ทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

6. นายบุญส่ง  ค าวาด  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

7. นางสาวอรทยั  ทองสูบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

8. นายบุญสี  ภุมลา   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

9. นายศักดิ์ชัย  ถนอมทรัพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

10. นายแกว้  ปันปงิ   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

11. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      เลขานุการคณะท างาน 

 

อ าเภอแม่ระมาด 

1. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะท างาน 

2. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะท างาน 

3. นายสมยั  สายบัว  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

4. นายรอด  ถนอมสนิ  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายสิทธิพล  ตระกูลวนาสุข ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

6. นายคิ๊ต ุ บัวแก้วสายทิพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

7. นายสัมพันธ์  ยะปายต๋า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

8. นางสาวจิตพร  ล่าอูบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

9. นางจันทรห์อม  จนัธดิา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

10. นายพักดิ ์ หลา้ยอดนอ้ย  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

11. นางจรยิากร  พรา้วเอียด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      เลขานุการคณะท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อ าเภอท่าสองยาง 

1. นายมานติย ์ พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะท างาน 

2. นายมานะ  สายธารโอบวารี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะท างาน 

3. นายบุญเสรมิ  ชัยโรจน์ปญัญา ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

4. นายสองเมือง  สุรยิะวงค์  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายคุณากร  ชาตรวีินิจทอง ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

6. นายชัยกลุ  วรรณคีรี  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

7. นางจารุณ ี พจนากุลครีี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

8. นายสมบูรณ ์ ทรัพยส์ินพนาไพร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

9. นายอภิชาย  กาจนสตูร   ตัวแทนเกษตรกร        คณะท างาน 

10. นายชาติชาย  ขยันกจิธ ารง ตัวแทนเกษตรกร        คณะท างาน 

11. นายพสิิษฐ์  แมห่ละเจริญพร ตัวแทนเกษตรกร        เลขานุการคณะท างาน 
 

 

อ าเภอพบพระ 

1. นางสมศร ี จีค๋รีี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะท างาน 

2. นายก าพล  เข็มฤทธิ ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะท างาน 

3. นายเพลิน  รอดสันเทยีะ  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

4. นายทศพล  มัน่การดี  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายสิงห์ค า  ทา้วอสิระกุล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

6. นายสุพจน ์ จันทรแกว้  ตัวแทนเกษตรกร        คณะท างาน 

7. นายสมชัย  ธนะบญุ  ตัวแทนเกษตรกร        คณะท างาน 

8. นายบัญชา  อินหล่อ  ตัวแทนเกษตรกร        คณะท างาน 

9. นายอาเจขะ  หยีเปรยีะกู่  ตัวแทนเกษตรกร        คณะท างาน 

10. นายสุพจน ์ อรยิะรุง่โรจน์  ตัวแทนเกษตรกร        คณะท างาน 

11. นางสาวนิชาภา  อดุจอม  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      เลขานุการคณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อ าเภออุ้มผาง 

1. นายสมเดช  ล่าลี ้  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะท างาน 

2. นายปัญญา  ชาญชาติวรีะ ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      รองประธานคณะท างาน 

3. นายเล็ก  หาญทอ  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

4. นายดนุพล  สิงห์แกว้  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

5. นายพศวีร ์ ศรโีสภาบุปผา  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

6. นายหม่อเจเก่  จ าเริญการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล      คณะท างาน 

7. นายสุพรรณ  ดอกเกี๋ยง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

8. นายสีวัน  เตยีมโม่ง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

9. นางสาวจรุญรัตน ์ ดวงดาว ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

10. นางไอริน  พรมมาเตยีม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      คณะท างาน 

11. นางธัญญารัตน์  ปาลี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บา้น      เลขานุการคณะท างาน 

 

โดยให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอ าเภอทั้ง

ระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานด้านการเกษตรของหมู่บา้น สนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพื้นที่ของอ าเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 

5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การก าหนดขอบเขตส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา 

ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีความสอดคล้องกับความเป็นจรงิหรือไม่ 

4. สนับสนุน ส่งเสรมิ และประสาน การถา่ยทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5. จัดเวทีการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

6. ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารด้านการเกษตร 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะท างานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจ าทุกเดือน 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 

 

     สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 

 
 

                (นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน) 

   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 



 


